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Em 8 de novembro, os eleitores americanos votarão para novos se-
nadores, deputados e governadores em todo o país. Republicanos e 

democratas divergem sobre as prioridades de imigração – que se tornou 
uma questão ainda mais partidária do que nunca.
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O que as eleições podem significar 

para a política imigratória dos EUA? 

A
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do Aeroporto Internacional de Miami, a brasi-
leira Raphaela Lucarelli teve problemas com a 

medicação pessoal. Confundida com uma trafi cante 

internacional de drogas, ela foi algemada e subme-
tida a uma revista íntima em pleno aeroporto. Mas 
quais as regras para trazer medicamentos para os 
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Nem todos os medicamentos são permitidos na hora de entrar nos EUA, e, mesmo alguns que são, precisam de receita médica.
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A 
eleição mais apertada 
desde a redemocrati-
zação, que deu a vi-

tória ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), tam-
bém foi um segundo turno 
de dados reveladores.

Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), do total 
de 156.454.011 eleitores ap-
tos a votar, 124.252.796 com-
pareceram às urnas (79,41%). 
Os votos válidos totalizaram 
118.552.353.

Desse total, Lula recebeu 
60.345.999 votos (50,90% dos 
votos válidos) e Jair Bolso-
naro (PL), 58.206.354 votos 
(49,10% dos votos válidos).

Foi a primeira vez na his-
tória que um presidente in-
cumbente perde a disputa a 
reeleição.

Confira cinco dados reve-
ladores sobre a votação do se-
gundo turno.

1) Lula ganhou em 13 Es-

tados e Bolsonaro, em 14
Lula ganhou em todos os 

Estados do Nordeste, além 
de Minas Gerais, no Sudeste, 
Amazonas, Pará e Tocantins, 
no Norte.

Já Bolsonaro venceu em 
todos os Estados do Sul e 
Centro-Oeste, em três dos 
quatro Estados do Sudeste e 
no restante do Norte.

Ele conseguiu virar um 
Estado, Amapá, onde ele ha-
via sido menos votado no pri-

meiro turno.
2) Bolsonaro 

avançou em todos 
os Estados e Lula te-
ve menos votos em 
quatro.

Bolsonaro avan-
çou em todos os 26 
Estados e no Distri-
to Federal. Ele am-
pliou a vantagem 

que tinha em relação a Lu-
la nas unidades da federa-
ção onde já havia vencido no 
primeiro turno ou reduziu a 
dianteira que o petista tinha 
no restante.

Lula, por sua vez, teve 
menos votos em quatro Es-
tados: Amazonas, Roraima, 
Amapá e Acre.

Em relação ao pleito de 
2 de outubro, Bolsonaro re-
cebeu 7,1 milhões de votos 

a mais e Lula, 3,1 milhões.
3) Bolsonaro “virou” em 

248 cidades e Lula em ne-
nhuma.

Bolsonaro conseguiu am-
pliar sua votação e virar no 
Amapá e em 248 cidades on-
de Lula havia sido o primeiro 
colocado no 1º turno.

Em Minas Gerais, Estado 
considerado estratégico para 
a definição do pleito, a vira-
da aconteceu em 66 cidades.

Já Lula não teve maioria 
em nenhuma cidade onde 
Bolsonaro foi o mais votado 
no 1º turno.

A diferença de votos en-
tre os dois caiu de 6,2 mi-
lhões de votos no primeiro 
turno para 2,1 milhões no 
segundo.

“Foi a campanha mais di-
fícil da minha vida”, afirmou 
Lula ao discursar para seus 
eleitores que celebravam sua 
vitória na avenida Paulista, 
no centro de São Paulo.

Em nível nacional, nun-
ca houve uma virada entre 
o primeiro e o segundo tur-
no das eleições presidenciais.

4) Guaribas (PI) é a cida-
de mais lulista e Nova Pádua 
(RS), a mais bolsonarista.

Guaribas, no Piauí, tam-
bém manteve o título de ci-
dade mais lulista do país. O 

petista teve ali 93,85% dos 
votos válidos neste segun-
do turno, contra 92,14% no 
primeiro.

Bolsonaro teve sua maior 
votação proporcional na ci-
dade de Nova Pádua, no Rio 
Grande do Sul, com 88,99% 
dos votos válidos no segun-
do turno, em comparação a 
83,97% na primeira rodada.

A cidade já tinha conquis-
tado o posto de cidade mais 
bolsonarista do Brasil no pri-
meiro turno.

Lula foi o mais votado em 
3.123 municípios e Bolsona-
ro, 2.445.

Houve também dois em-
pates, em Guará (SP) e Ira-
ti (SC).

5) Abstenção no segundo 
turno foi menor que no pri-
meiro, algo inédito

A abstenção no segun-
do turno foi menor do que 
no primeiro turno, algo sem 
precedentes na história.

No domingo, 32.200.558 
deixaram de votar (20,59%) 
contra 32.770.982 (20,95%) 
no primeiro turno. 

Texto: Cinco dados reve-
ladores sobre o 2º turno das 
eleições da BBC Brasil.
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52% afirmam que a inflação afetará sua decisão nas urnas; 28% listaram o aborto.

Eleitores da Flórida são menos focados no 

aborto do que na inflação e economia

C
om a eleição geral de 
meio mandato a uma 
semana, um grande nú-

mero de fl oridianos relata que 
a infl ação, a economia ou os 
empregos “terão o impacto 
mais signifi cativo sobre co-
mo” eles votam em compara-
ção com outras questões, in-
cluindo direitos ao aborto e 
imigração.

Pesquisadores da Univer-
sidade do Sul da Flórida di-
vulgaram suas conclusões da 

pesquisa na terça-feira, 1, e re-
velaram que a principal ques-
tão entre os prováveis eleito-
res da Flórida é a infl ação, com 
52% afi rmando que isso afeta-
rá sua decisão nas pesquisas. 
48% classifi caram a economia/
empregos como sua principal 
questão.

Quase 89% dos eleitores 
entrevistados na Flórida dis-
seram que “a infl ação afetou 
seus gastos com mantimen-
tos”, enquanto 88% disseram 

que afetou seus “gastos discri-
cionários”.

Apenas 28% listaram o 
aborto como a principal preo-
cupação, apesar da decisão da 
Suprema Corte dos EUA ter 
derrubado a lei Roe v. Wade 
em junho.

No geral, 32% dos entrevis-
tados disseram que questões 
relacionadas à imigração afe-
tarão seus votos; e 27% men-
cionaram a violência arma-
da/crime.A infl ação afeta 52% dos votos dos eleitores nesta eleição de 8 de novembro.

Orange County, FL Supervisor of Elections.

Preços da gasolina na Flórida sobem com o fim da isenção de imposto 

Prepare-se para pagar mais 
na bomba de combustíveis 
com o fi m da isenção de im-
posto estadual que esteve em 
vigor durante o mês de outu-
bro. A American Automobile 
Association disse que o impos-
to de 25,3 centavos por galão 
de gasolina  do estado volta a 

ser realidade.
A redução de impostos aju-

dou a reduzir o preço médio 
do galão de gasolina de US$ 
3,39 para US$ 3,17 nos primei-
ros cinco dias de outubro, mas 
um anúncio da Opep e seus 
aliados para cortar a produção 
de petróleo freou a economia.

O preço médio da gasolina 
da Flórida foi de US$ 3,29 na 
segunda-feira, em compara-
ção com uma média nacional 
de US$ 3,76, segundo a AAA. 
A Flórida atingiu uma alta mé-
dia histórica de US$ 4,89 por 
galão em 13 de junho. Matéria 
completa no gazetanews.com. O imposto estadual de US$25,3 centavos por galão volta a ser realidade.

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

O Gabinete do Xerife do 
Condado de Palm Beach pren-
deu o brasileiro Plinio Rober-
to de Camargo Jr., 47 anos, 
co-proprietário da American 
Dog Pet Grooming, pet shop 
em Boca Raton (FL), por duas 
acusações de crueldade con-
tra animais.

De acordo com o Gabinete 
do Xerife do Condado de Palm 
Beach, ele foi preso na sexta-
-feira, 28, investigado por pe-
lo menos cinco casos de abu-
so a cachorros, registrados em 
vídeos em sua loja. Leia mais 
no gazetanews.com.

Brasileiro dono 

de pet shop 

é preso por 

crueldade animal

Plinio Roberto de Camargo Jr.

CBS12.
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Jovem captura 28 pítons 

birmanesas na Flórida 
Um jovem de 19 anos do 

sul da Flórida capturou 28 pí-
tons birmanesas durante uma 
competição criada para dimi-
nuir as serpentes e aumen-
tar a conscientização sobre as 
ameaças que essas cobras in-
vasoras representam para a 
ecologia do estado.

Matthew Concepcion esta-
va entre os 1.000 participantes 
de 32 estados, Canadá e Letô-
nia que participaram do de-
safio anual, que removeu 231 
das pítons indesejadas, disse 
a Comissão de Conservação 
de Peixes e Vida Selvagem da 
Flórida.

Por seus esforços, Concep-

cion recebeu o Grande Prê-
mio de US$ 10.000, cortesia da 
Fundação Bergeron Evergla-
des. Outro competidor, Dustin 
Crum, ganhou um grande prê-
mio de US $ 1.500 por remover 
a píton mais longa, com pouco 
mais de 3,3 metros.

No início deste ano, uma 
equipe de biólogos transpor-
tou a mais pesada píton bir-
manesa já capturada na Flóri-
da. Essa píton fêmea pesava 98 
quilos, tinha quase 5 metros 
de comprimento e tinha 122 
ovos em desenvolvimento, de 
acordo com a Conservancy of 
Southwest Florida.

Fonte: Local 10.

1.000 participantes de 32 estados, Canadá e letônia participaram este ano.

FWC.

O projeto atraiu a oposição de grupos ambientalistas, defensores da 

agricultura, reguladores ambientais e do senador republicano Marco Rubio.

Miami-Dade vota por complexo 

comercial em área do Everglades 

O 
condado de Miami-
-Dade está em vias de 
transformar parte das 

terras agrícolas dos Everglades 
em um novo complexo comer-
cial perto de Homestead. Os 
desenvolvedores conseguiram 
votos suficientes na terça-fei-
ra, 1, para expandir o projeto 
de desenvolvimento urbano.

O South Dade Logisti-
cs and Technology District 
abrange uma proposta de 380 
acres de armazéns, call cen-
ters e outros usos comerciais 
ao sul da Flórida Turnpike e ao 
norte de Moody Drive (South-
west 268th Street ).

O projeto atraiu a oposição 
de grupos ambientalistas, de-
fensores da agricultura, regu-
ladores ambientais e do sena-
dor americano Marco Rubio, 
um republicano de West Mia-
mi, por seu potencial de inter-
ferir em um projeto federal 

de restauração de Everglades. 
“Este é o projeto errado no lo-
cal errado”, disse Lauren Jo-
naitis, diretora de conservação 
da Tropical Audubon Society, 
aos comissários durante mais 
de duas horas de comentários 
públicos antes da votação.

Já os apoiadores chama-
ram o projeto de uma maneira 
de trazer mais de 7.000 empre-
gos para o sul de Miami-Dade e 
dar aos moradores uma alter-
nativa para combater o tráfe-
go pelos salários desejados do 
trabalho em armazéns e call 
center nas partes do norte do 
condado. 

A equipe de planejamento 
de Miami-Dade se opôs ao pro-
jeto, dizendo que o condado ti-
nha terrenos industriais sufi-
cientes disponíveis dentro da 
Fronteira do Desenvolvimen-
to Urbano. 

A equipe também se opôs 

O projeto abrange 380 acres de armazéns, call centers e outros comércios.

local 10.

à mudança necessária na polí-
tica de inundações de Miami-
-Dade para construir o proje-
to, que fica na “Coastal High 
Hazard Zone” do condado, 
normalmente fora dos limi-
tes para novas construções co-
merciais devido ao risco de 
tempestades causadas por fu-
racões.

“Estou considerando mi-

nhas opções”, disse Levine Ca-
va após a votação, destacando 
que o projeto consumirá ter-
ras agrícolas e arriscará a res-
tauração de Everglades em um 
momento em que os operado-
res industriais já têm espaço 
de armazenamento suficien-
te para acomodar o cresci-
mento econômico. Fonte: Mia-
mi Herald. 
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TROMBETAS E FESTAS 2

8:30am (Costa Leste)

DOMINGO . 06/NOV

10:30am (Hora de Brasília)

54Anos

Um alerta sobre a volta de Jesus!
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Clara Barbosa é Psicoterapeuta Sistêmica há mais de 13 anos no Brasil e trabalha método da constelação familiar.

Dificuldade para prosperar? A solução pode estar na 

sua relação com seu pai, diz psicoterapeuta 

O 
pai é a figura que pro-
vém o sustento da casa, 
a energia masculina é a 

representação da realização, 
da produtividade e da abun-
dância ou falta dela na vida 
humana, diz Clara Barbosa, 
renomada Psicoterapeuta Sis-
têmica há mais de 13 anos no 
Brasil.

A relação que você teve ou 
não com seu pai e a relação 
que seu pai teve com o dinhei-
ro na família produziu emara-
nhamentos inconscientes que 
ditam a sua prosperidade to-
dos os dias. 

Pessoas que tiveram pais 
ausentes ou que tiveram dores 
na relação com seus pais por 
motivos diversos e ainda aque-
les que associaram o trabalho 
do pai aos motivos de briga 
ou ruptura na família, possi-
velmente desenvolveram difi-
culdades para ganhar dinheiro 
ou para acumular patrimônio.

Algumas pessoas que pos-

suem esse emaranhamento re-
lacional com a figura pater-
na, entretanto, até chegam 
a ganhar dinheiro em gran-
de quantidade, mas não con-
seguem retê-lo, acumular pa-
trimônio. Ganham e perdem 

com muita facilidade. 
O subconsciente da crian-

ça que não sentiu que era se-
guro receber a proteção de seu 
pai para si e sua mãe ou ainda 
que não tenha experimentado 
a relação com seu pai devido 

a diversos fatores torna-se um 
adulto inseguro em relação a 
energia do dinheiro.

Uma outra situação bas-
tante comum também é quan-
do um indivíduo faz parte de 
uma família que passou por 

“O método das constelações familiares veio para trazer a solução para todos os conflitos”, diz Clara Barbosa.

Divulgação.

grandes perdas financeiras 
nessa geração ou em gerações 
anteriores, essa pessoa carrega 
consigo inconscientemente o 
medo de prosperar e vir a so-
frer a dor da perda, permitin-
do que processos de autossa-
botagem o impeçam de viver 
grandes ganhos materiais de-
vido ao medo da perda.

São inúmeros exemplos 
de emaranhamentos a respei-
to dessa questão e de tantas 
outras as quais encontramos 
respostas em nosso sistema 
familiar e na relação com nos-
sos pais.

Esse processo de cura e 
transformação pessoal é ab-

solutamente possível quando 
passamos a olhar sem julga-
mento para nossos pais, com-
preendendo que tiveram seus 
motivos para tudo como acon-
teceu e a partir desse olhar 
olhar amoroso e inclusivo as 
nossas vidas podem fluir para 
a abundância. 

Alcançar esse processo de 
cura interno entretanto não 
é tão simples e muitas vezes 
exige empenho e dedicação 
em olhar para as nossas emo-
ções a fim de colocar tudo em 
seu lugar. 

O método das constelações 
familiares veio para trazer a 
solução para todos os confli-
tos de difícil manejo que se 
encontram entranhados no 
subconsciente humano e co-
letivo, constelar-se é acolher a 
sua história pessoal e familiar 
e curá-la de muitas maneiras 
para sempre!

Instagram: @mentoracla-
rabarbosa

“Os bloqueios 

emocionais estão 

diretamente 

relacionados com 

familiares”, afirma a 
psicoterapeuta.
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7 cidades da Flórida com maior alta dos preços das casas
A população da Flórida cresceu na última década, com qua-

se 3 milhões de pessoas a mais de 2010 a 2020, de acordo com 
o moveBuddha. E à medida que as pessoas migram para as vá-
rias cidades do estado, os preços das casas também disparam. 
Dentre as cidades com mais alta dos preços das casas, estão:

7. Palm Coast

6. Port Saint Lucie
5. São Petersburgo
4. Bonita Springs
3. Fort Myers
2. North Port
1. Cape Coral. imóveis em Palm Coast aumentaram 51% de valor de 2020 a 2022.

Palm Coast Observer.

Foram analisadas as 150 áreas metropolitanas mais populosas do país para 

acessibilidade de moradia, saúde, conveniência e felicidade geral.

Pensilvânia ultrapassa Flórida com 

melhores cidades para se aposentar 

A Flórida ainda é desti-
no para muitas pessoas 
que se aposentam, mas 

Lancaster, na Pensilvânia, con-
quistou o primeiro lugar geral 
entre todas como o melhor 
destino de aposentadoria nos 
Estados Unidos em pesquisa 
recente dos melhores luga-
res para se aposentar no país. 
A Pensilvânia também teve 
mais cidades no top 10 do que 
a Flórida. 

De acordo com pesquisa 
“Best Places to Retire” do U.S. 

News & World Report, no ran-
king 2022-2023, a Pensilvânia 

conquistou  cinco lugares, su-
perando a Flórida que obteve 

quatro cidades entre as 10 me-
lhores no quesito. 

Este ano, a acessibilidade 
da habitação foi o fator mais 
forte entre os seis da metodo-
logia, que também inclui feli-
cidade, qualidade dos cuida-
dos de saúde, impostos para 
aposentados, conveniência e 
classificações do mercado de 
trabalho.

A lista deste ano avaliou 
as 150 áreas metropolitanas 
mais populosas do país com 
base em quão bem elas aten-
dem às expectativas dos ame-
ricanos para a aposentadoria, 

com medidas que incluem 
acessibilidade de moradia, 
saúde, conveniência e felici-
dade geral – resultando em 
quatro novas áreas entre as 
cinco primeiras.

Lancaster subiu quatro po-
sições e garantiu o primeiro 
lugar devido às suas pontua-
ções em saúde para idosos, 
taxas de impostos para apo-
sentados e felicidade geral de 
seus residentes. Harrisburg su-
biu 11 posições indo para o 2º 
lugar, e Pensacola, na Flórida, 
subiu sete posições, sendo a 3ª  
mais procurada. Tampa subiu 
duas posições, indo para o 4º 
lugar e York, na Pensilvânia, 
subiu 12 posições, conquistan-
do o 5º lugar.

É claro que a Flórida conti-
nua sendo um local altamen-
te desejado para aposentados 
e teve nove cidades no top 25.

lancaster, na Pensilvânia, conquistou o primeiro lugar como o melhor destino de aposentadoria nos EUa.

City of lancaster.

Da Flórida, no top 10 
estão as cidades de 

Pensacola, Tampa, 

Naples e Daytona Beach, 

segundo o da U.S. News 

& World Report.

Brasileira morre em 

acidente em Pompano 
Uma brasileira morreu e 

outras três pessoas ficaram 
feridas após um acidente de 
trânsito na madrugada de 
quarta-feira, 26, em Pompa-
no Beach.

Segundo o Gabinete do Xe-
rife de Broward, o motoris-
ta de um dos carros, Christo-
pher Alexander Hoepker, 35, 
estava embriagado e provo-
cou o acidente. A colisão en-
tre a caminhonete e a mini-
van aconteceu pouco depois 
das meia-noite de quarta-feira 
no quarteirão 500 da W. Sam-
ple Road.

Ambos os veículos teriam 
pegado fogo após a colisão. 
Bruna Oliveira, de 27 anos, era 
motorista de um dos veículos 
e estava com outras duas ami-
gas, Shaina Cadet, 24 anos, e 
Diamond Findlay, de 21 anos. 
Ela ficou presa dentro dos des-
troços e foi declarada morta 
no local do acidente, segun-
do a polícia. 

Bombeiros do Pompano 
Beach Fire Rescue apagaram 
as chamas e levaram as três 
pessoas feridas para o hospi-
tal, incluindo o motorista em-
briagado. Bruna Oliveira, de 27 anos, não sobreviveu ao acidente de 26 de outubro. 

GofundMe.

Hoepker está enfrentando 
acusações que incluem Driver 
Under Influence (DUI) causan-
do morte, DUI causando feri-
mentos graves, dirigindo com 
uma licença vencida, tendo 
uma terceira prisão por DUI 
e outras infrações de trânsito.

Os detetives de homicídios 
de trânsito do Broward Sheriff 
e sua Força-Tarefa DUI estão 
investigando a colisão.

Acidentes com mortes por 
embriaguez ao volante são al-
tos na Flórida.

GofundMe

Uma campanha foi aber-
ta para ajudar a família. Bru-

na era mãe de três filhos pe-
quenos e muito querida pela 
comunidade do sul da Flórida.

“Com sua ajuda, quere-
mos arrecadar dinheiro para 
o serviço Memorial de Bruna 
e alguns dos custos para criar 
seus 3 lindos filhos que ela 
deixou para trás. Não impor-
ta o quanto você dê, qualquer 
coisa será apreciada. Bruna 
era linda, engraçada, carinho-
sa, e acima de tudo amada por 
todos os seus amigos e familia-
res”, diz a campanha.

Para ajudar, acesse a cam-
panha no gazetanews.com
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Ao passar na Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) do Aeroporto Internacional de Miami, a brasileira teve problemas com a medicação pessoal.

TSA.

TSA.

“A algemaram ainda 

no aeroporto, pegaram 

os pertences e deram 

o ‘macacão laranja’ de 

prisioneiro na prisão 

do condado de Miami-

Dade”, disse o advogado.

Medicamentos em 

viagens aos EUA: 

quando pode ser 

um problema? 
Brasileira foi detida injustamente 

por causa de remédio na bagagem. 

Confundida com uma tra-
ficante internacional de 
drogas, algemada e sub-

metida a uma revista íntima 
em pleno aeroporto de Mia-
mi, a brasileira Raphaela Luca-
relli disse que nunca se sentiu 
tão humilhada e abriu proces-
so contra a polícia de Miami-
-Dade, segundo o Miami New 
Times, que divulgou o caso. 

Em uma ação movida no 
tribunal do condado de Mia-
mi-Dade, Lucarelli, que mora 
em Sarasota, alega que houve 
um mal-entendido sobre me-
dicamentos pessoais encon-
trados em sua bagagem que 
se transformou em um julga-
mento falso sobre acusações 
de tráfico de drogas pela polí-
cia de Miami.

Segundo a brasileira, a sa-
ga começou quando ela voltou 
para a Flórida em um voo no 
dia 25 de maio depois de visi-
tar a família no Brasil. Após 
sua chegada ao Aeroporto In-
ternacional de Miami por vol-
ta das 6am, ao passar na Alfân-
dega e Proteção de Fronteiras 
(CBP), os agentes encontraram 
sua medicação pessoal.

Embora ela tenha expli-
cado que tinha prescrições le-
gais para as pílulas, os agentes 
a levaram para uma sala dos 
fundos, onde ela foi “assedia-
da por cinco a sete oficiais do 
CBP”, diz Lucarelli, segundo 
o processo.

Os detetives do Departa-
mento de Polícia de Miami-
-Dade apareceram e a situação 
ficou ainda pior a partir daí, 
segundo Lucarelli, que afirma 
que um detetive a “chamou de 
mexicana” e tentou pressioná-

-la a confessar sua narrativa 
ilusória de que ela estava tra-
ficando drogas.

Apesar de Lucarelli expli-
car repetidamente que pode-
ria fornecer os documentos de 
prescrição e colocar a polícia 
em contato com seu médico, 
os detetives de Miami-Dade a 
algemaram, alega o processo. 
Eles a escoltaram pelo Aero-
porto Internacional de Mia-
mi para o processo de coleta 
de impressões digitais. “Ela 
teve os seus pertences reco-
lhidos e lhe foi dado também 
o ‘macacão laranja’ de prisio-
neiro enquanto foi levada pa-
ra uma prisão do condado de 
Miami-Dade. Ela foi obrigada 
a se despir na frente de uma 
policial que então a fez se cur-
var, abrir as pernas e tossir 
quatro vezes para garantir que 
não carregava nenhum me-
dicamento desconhecido em 
seu corpo”,  cita o processo. 

Enquanto estava sob cus-
tódia, foi negada comida e me-
dicação por mais de 14 horas, 
segundo a brasileira. O mari-
do saiu de Sarasota para tirá-la 
da prisão em Miami e também 
aguardou por horas. “Quando 
ele pagou sua fiança e pergun-
tou quando ela seria libertada, 
um funcionário da prisão dis-
se a ele que não estavam com 

pressa”, alega o processo.
Ela foi solta por volta da 

1h da manhã de 26 de maio, 
“cansada, faminta, deprimi-
da, oprimida e ansiosa”. Além 
dos danos financeiros incorri-
dos por ter que contratar um 
advogado de defesa criminal 
e sair da prisão, Lucarelli diz 
que sofreu pesadelos e outros 
traumas psiquiátricos do in-
cidente. Ela diz que faltou ao 
trabalho e que começa “a tre-
mer involuntariamente sem-
pre que está perto da MIA”.

Por causa da prisão, ela foi 
colocada em uma lista do De-
partamento de Segurança In-
terna, que a submete a ques-
tionamentos e buscas quando 
viaja internacionalmente. As 
tentativas de removê-la da lis-
ta até agora foram infrutífe-
ras, apesar do fato de que o 
caso contra ela foi arquivado, 
diz o advogado. 

“Sempre que ela viaja in-
ternacionalmente, ela é ques-
tionada sobre se é uma su-
posta traficante de drogas. É 
como se uma agência do go-
verno não tivesse a capacidade 
de cruzar registros estaduais 
para mostrar que este caso foi 
arquivado... que foi um erro”, 
completa Friedman.

As acusações de tráfico de 
drogas contra Lucarelli foram 
retiradas em julho. Quando 
contatado pelo New Times, o 
Departamento de Polícia de 
Miami-Dade disse que não co-
menta litígios pendentes.

Quais as regras para trazer medicamentos para os EUA?
Cada país tem uma legis-

lação específica sobre o co-
mércio de farmácias e alguns 
itens que são comprados li-
vremente no Brasil podem 
exigir receita médica em ou-
tros lugares. Nos Estados Uni-
dos, a responsabilidade sobre 
os remédios é da Food and 

Drug Administration (FDA), 
que orienta aos viajantes pa-
ra sempre ter a receita do me-
dicamento de uso controlado 
escrita em inglês. 

“Em geral, você deve ter 
com você uma receita válida 
ou atestado médico – escrito 
em inglês – para trazer medi-

camentos para os EUA. O me-
dicamento deve estar em sua 
embalagem original com as 
instruções do médico impres-
sas no frasco. Se você não ti-
ver o recipiente original, tra-
ga uma cópia de sua receita ou 
uma carta do seu médico ex-
plicando sua condição e por 

que você precisa deste medica-
mento”, orienta o órgão. 

“Viaje com não mais do 
que o necessário para seu uso 
pessoal durante a sua estadia. 
Uma regra prática: não traga 
mais do que um suprimen-
to de medicamentos para 90 
dias. Se você ficar mais de 

90 dias, poderá receber medi-
camentos adicionais por cor-
reio”, diz o site do FDA.

Alguns medicamentos que 
não são permitidos nos EUA 
são: dipirona - substituída pelo 
paracetamol e pela aspirina, e 
sibutramina - usada como su-
pressor de apetite.

Arlaine Castro

Os viajantes devem ter a receita do medicamento de uso controlado assinada pelo médico e escrita em inglês. 
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Em 8 de novembro, os eleitores americanos votarão novos assentos no 

Congresso que impactarão diretamente na política de imigração do país.

O que as eleições podem significar 

para a imigração nos EUA?

N
o período que antecede 
as eleições de meio de 
mandato, republicanos 

e democratas estão expressan-
do suas opiniões sobre a imi-
gração – que se tornou uma 
questão ainda mais partidária 
do que nunca.

O site Stacker analisou as 
disputas acirradas do Senado 
e o posicionamento dos dois 
principais partidos políticos, 
além da cobertura atual da mí-
dia para determinar o que os 
resultados das próximas elei-
ções de meio de mandato po-
dem signifi car para o estado 
da imigração dos EUA.

Em 8 de novembro, os elei-
tores americanos votarão para 
determinar o resultado de 35 
eleições senatoriais em todo o 
país. O impacto potencial de 
novos assentos na legislação 
em torno da imigração – no 
que se refere à fronteira sul 

do país, em particular – varia 
signifi cativamente dependen-
do se republicanos ou demo-
cratas ocupam esses assentos. 
Os republicanos estão mais fo-

cados na segurança das fron-
teiras, incluindo deportações, 
enquanto os democratas – ain-
da apoiando a segurança nas 
fronteiras – têm apoiado mais 

Republicanos e democratas se dividem sobre prioridades de imigração.

USCIS.

os caminhos para o status le-
gal dos imigrantes e a manu-
tenção das famílias.

Fronteira sul
Embora os imigrantes ve-

nham para os EUA de vários 
países e cheguem a diferen-
tes pontos de entrada, a dis-
cussão nacional em torno da 
imigração gira principalmen-
te em torno do infl uxo de 
pessoas que atravessam – ou 
tentam atravessar – a frontei-
ra sul dos EUA. Desde o man-
dato de Donald Trump como 
presidente, o apoio americano 
aos imigrantes que cruzam a 
fronteira mexicana diminuiu 
– e as falsas alegações sobre 
os imigrantes serem mais pro-
pensos a cometer crimes do 
que os cidadãos dos EUA, se-
rem responsáveis por mortes 
por fentanil e toda uma série 
de outras desinformações es-
tão aumentando.

“Precisamos de reforma da 

imigração”, pede Secretário

Em meio ao cenário de 
aceleradas aposentadorias e 
um número menor de gra-
duados do ensino médio após 
2025, o secretário do Departa-
mento do Trabalho dos EUA, 
Marty Walsh, afi rmou em en-
trevista à CNBC que a falta 
de acordo do país sobre a re-
forma da imigração é uma 
“catástrofe” esperando para 
acontecer.

“Todo lugar que fui no 
país e conversei com todas as 

grandes e pequenas empresas, 
cada uma está dizendo que 
precisamos de uma reforma 
da imigração. Precisamos de 
uma reforma abrangente da 
imigração. Eles querem criar 
um caminho para a cidadania 
em nosso país e querem criar 
caminhos melhores para vis-
tos em nosso país”, afi rmou.

“Precisamos de uma solu-
ção bipartidária aqui. Eu vou 
te dizer agora se não resolver-
mos a imigração”, completou.

Marty Walsh, secretário do Departamento do Trabalho dos EUA.

US Department of Labor.

VEÍCULO
Seu

Contatct Us: 1 800 675.5147
www.ancorainsurance.com
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O setor de tecnologia espera conectar a falta de profissionais da área com os 

objetivos declarados da lei para contratar mais profissionais estrangeiros.

Empresas pressionam Congresso 

por mudanças na imigração 

E
mpresas de tecnologia e 
líderes de políticas em 
Big Tech reforçaram o 

pedido para que o Congresso 
aprove mudanças na imigra-
ção antes do fi nal do ano, com 
o objetivo de atrair profi ssio-
nais estrangeiros para empre-
sas dos EUA.

Líderes de tecnologia es-
peram persuadir o Congresso 
a dar seguimento à lei conhe-
cida como CHIPS and Science 

Act, aprovada há três meses, 
e que visa reinvestir na fabri-
cação doméstica de semicon-
dutores e pesquisa científi ca, 
com medidas para atrair talen-
tos estrangeiros para os EUA 
em negócios que eles dizem 
ser necessário para que isso 
aconteça.

As preocupações com os 
altos níveis de migração na 
fronteira EUA-México sobre-
carregaram as discussões so-

bre a legislação de imigração 
neste Congresso, incluindo re-
visões dos principais progra-
mas de imigração baseados 
em emprego para profi ssio-
nais estrangeiros com diplo-
mas avançados.

O setor de tecnologia espe-
ra conectar a falta de profi ssio-
nais da área com os objetivos 
declarados da lei, conhecida 
como CHIPS and Science Act, 
para trazer a fabricação de se-

micondutores de volta às cos-
tas americanas e competir me-
lhor com rivais estrangeiros 
como a China.

A Big Tech há muito de-
fende uma legislação que re-
vise as principais facetas do 
sistema de imigração dos EUA, 
que atualmente é atormenta-
do por atrasos e limites de vis-
tos que não são atualizados há 
décadas.

Fonte: Roll Call. Lei CHIPS and Science Act visa reinvestir na fabricação de semicondutores.

Pixabay.

Brasileiro de Massachusetts é acusado de roubo de dados
O Departamento de Justi-

ça dos Estados Unidos em Bos-
ton, Massachusetts, acusou o 
brasileiro Caio Felipe Olivei-
ra Dos Santos, de 27 anos, 
por fraude eletrônica e rou-
bo de identidade na internet 
(dark web).

Conforme a denúncia, o 

brasileiro, morador de Fall Ri-
ver (MA), usava a dark web pa-
ra encontrar documentos das 
vítimas e utilizar os dados pa-
ra abrir contas de motoristas 
com empresas de serviços de 
transporte e entrega.

De acordo com a acusação, 
Santos fazia parte de uma qua-

drilha que usava as identida-
des roubadas e documentos 
falsifi cados para abrir contas 
fraudulentas de motoristas. 
Essas contas eram alugadas ou 
vendidas para pessoas que não 
estavam qualifi cadas para este 
tipo de trabalho.

Dessa forma, o grupo cri-

minoso conseguia passar pe-
las verifi cações de anteceden-
tes exigidas pelas empresas e 
criava contas de motorista em 
nome das vítimas.

Ao todo, 18 pessoas já fo-
ram denunciadas nesta inves-
tigação. Leia mais no gazeta-
news.com. Caio Felipe Oliveira Dos Santos, de 27 anos, foi detido em River Fall (MA).

U.S. Postal Inspection Service.
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Os custos de serviços públicos na Flórida são 3% mais altos do que a média nacional, de acordo com a RentCafe.

Habitação, serviços públicos, transporte, 

supermercado: Qual o custo de vida na Flórida?

P
or muito tempo, a Flóri-
da teve a reputação de 
ser um dos estados mais 

econômicos para se viver. Mas 
isso parece estar mudando à 
medida que o custo das mo-
radias tende a subir cada vez 
mais. Em agosto de 2022, os 
preços médios de venda de 
casas no estado chegaram a 
US$ 407.000, de acordo com 
dados da Florida Realtors. E 
Miami foi rotulada como a ci-
dade menos acessível do país 
para locatários por um relató-
rio do Realtor.com divulgado 
no início deste ano.

Qual é o custo médio de vi-
da na Flórida?

A moradia é uma grande 
peça do quebra-cabeça quando 
se trata do custo de vida geral 
– mas não é a única peça. Há 
também o que você precisa pa-
ra pagar pelos itens essenciais 
diários, como alimentação e 
transporte. De acordo com a 
calculadora de salário míni-

mo do MIT, um adulto solteiro 
sem fi lhos precisaria ganhar 
um mínimo de US$ 35.858 pa-
ra sobreviver. 

Habitação
Esteja você procurando 

alugar ou comprar, há uma 
grande concorrência por ca-
sas na Flórida. O afl uxo de pes-
soas que se deslocam de partes 
mais caras do país está elevan-
do os preços e tirando mui-
tos moradores de longa data 
do mercado, principalmente 
aqueles em empregos com sa-
lários mais baixos. E não se es-
queça de verifi car o custo do 
seguro residencial na Flórida, 
que pode ser alto devido a pos-
síveis danos causados por fu-
racões e outros riscos.

O estado abriga as três 
principais cidades do Cintu-
rão do Sol, onde os aluguéis 
mais aumentaram entre 2021 
e 2022, de acordo com o Real-
tor.com. Em Miami, os alu-
guéis em fevereiro de 2022 

subiram 55,3% desde o ano 
anterior, com o aluguel médio 
mensal chegando a US$ 2.929. 
Em Orlando, os aluguéis au-
mentaram 35,4%, para US$ 
1.843, e os aluguéis de Tam-
pa aumentaram 32,3%, para 
US$ 2.098.

Do lado do comprador, o 
preço médio de venda de US$ 
407.000 para casas unifami-
liares representa um aumen-
to de 15% ano a ano, dizem os 
corretores de imóveis da Fló-
rida. E o preço médio de um 
condomínio ou casa gemina-
da, US$ 305.000, é um aumen-
to de mais de 20%. No entanto, 
há sinais de que o estoque está 
aumentando, o que pode aju-
dar a aliviar os preços.

Serviços públicos
Os custos de serviços pú-

blicos na Flórida são 3% mais 
altos do que a média nacio-
nal, de acordo com a RentCa-
fe. As contas médias mensais 
de serviços públicos nas prin-

Em Miami, as contas mensais de serviços públicos costumam fi car em torno de US$ 128, diz o Bankrate.

Pixabay.

cipais cidades são bem supe-
riores a US$ 100. Em Orlan-
do, lar da Disney World, os 
serviços públicos custam em 
média US$ 185 por mês, en-
quanto em Miami, as contas 
mensais costumam fi car em 

torno de US$ 128.
Supermercado
Os preços dos alimentos 

na Flórida vêm subindo. O 
custo de itens típicos de mer-
cearia, como assados, carnes 
e produtos hortícolas, aumen-

tou 15% entre 2020 e 2022. 
De acordo com a calculadora 
de salário mínimo do MIT, os 
custos dos alimentos na Flóri-
da são de cerca de US$ 3.351 
por ano para um único adul-
to sem fi lhos. Fonte: Bankrate.
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Massachusetts está entre os estados mais seguros dos Estados Unidos. 

Pixabay.

C
om as taxas de crimina-
lidade em ascensão em 
muitas cidades dos EUA, 

quais lugares para morar são 
os mais seguros? Para desco-
brir, o WalletHub classificou 
todos os 50 estados em cin-
co áreas, incluindo seguran-
ça pessoal e residencial, segu-
rança financeira e segurança 
no local de trabalho.

Para a pesquisa, o Walle-
tHub perguntou a vários es-
pecialistas: “Existem muitas 
ameaças potenciais diferentes 
à segurança de uma pessoa: 
crime, clima, poluição, locais 
de trabalho perigosos. Ao es-

Quais os estados mais 

seguros e os mais 

perigosos dos EUA? 
Foram analisados 

segurança 

pessoal, 

residencial e 

financeira.

colher um lugar para morar, 
como as pessoas devem pesar 
os riscos?”

Outra pergunta que o Wal-
letHub fez aos especialistas 
foi: “Que dicas você tem pa-
ra os consumidores que dese-
jam melhorar sua segurança 

financeira?”
Brent Smith, professor de 

análise imobiliária da Virgi-
nia Commonwealth Univer-
sity, teve uma resposta pers-
picaz.

“Muitas vezes as pessoas 
olham para suas despesas fi-

xas (pagamentos de carros, 
serviços públicos, seguros, 
etc.) e usam esse número 
como guia para determinar 
quanto casa eles podem pa-
gar”, disse ele.

Classificações de estado 
seguro

Quanto às classificações 
de estado seguro do Walle-
tHub, os 10 estados mais se-
guros são:

1. Vermont
2. Maine
3. New Hampshire
4. Utah
5. Havaí
6. Massachusetts
7. Connecticut
8. Minnesota
9. Washington
10. Rhode Island.
Os mais perigosos (indo 

do mais para o menos peri-
goso) são:

1. Luisiana
2. Mississipi
3. Arkansas
4. Texas
5. Alabama
6. Oklahoma
7. Flórida
8. Missouri
9. Carolina do Sul
10. Tennessee.
Fonte: The Street. 

CVS Health faz acordo de 

US$5 bilhões por opioides

A CVS Health anunciou 
um acordo em princípio que 
a tornaria a primeira gran-
de rede de farmácias a che-
gar a um acordo nacional de 
ações judiciais sobre como li-
dava com prescrições de anal-
gésicos opioides poderosos e 
viciantes que estão ligados a 
uma epidemia de overdose.

A empresa Woonsocket, 

de Rhode Island, pagaria cerca 
de US$ 5 bilhões em 10 anos 
sob um acordo que, se aceito, 
seria um dos maiores acordos 
sobre a crise. Outras farmá-
cias, incluindo Rite Aid, Wal-
greens e Walmart, chegaram 
a acordos com estados indi-
viduais. A CVS anunciou seu 
acordo proposto na quarta-
-feira, 2. 

Menino de Nevada morre 

infectado por rara ameba 

Um menino de Nevada 
morreu depois de ter sido in-
fectado com uma rara ameba 
comedora de cérebro após na-
dar no Lago Mead, na frontei-
ra entre o Arizona e Nevada.

O menino, descrito como 
residente do condado de Clark 
com menos de 18 anos (nome 
e idades não divulgados), mor-
reu de Naegleria fowleri, disse 
o Distrito de Saúde do Sul de 
Nevada no dia 26 de outubro.

O distrito de saúde disse 
que a criança pode ter sido ex-

O menino nadou no lago Mead.

Andrew J. Cattoir for National Park Service.

posta ao lado do lago Mead, no 
Arizona, que fica na fronteira 
de Nevada, no início de outu-
bro e começou a desenvolver 
sintomas “aproximadamen-
te uma semana depois”. Leia 
mais no gazetanews.com.
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C
om as bolsas de valores em bai-
xa o mercado de investimento 
começa a prestar atenção em al-
go que quando os investimen-

tos tradicionais estão fluindo passam de-
sapercebido.

Mercado cambial incerto, ações em 
queda, investir em ouro e prata gera re-
torno de longo prazo. Empreender com 
pouco capital pode ser catastrófico.

Essa dúvida de onde investir está ti-
rando o sono de muita gente grande.

Os bancos não sabem o que orientar. 
As perdas do último semestre em inves-
timentos diversos associada a maior in-
flação dos últimos 40 anos faz até banco 
ficar inseguro na hora de orientar seus 
clientes.

Sendo assim investimentos que pro-
tejam o poupador contra as mazelas eco-
nômicas são sempre bem vindas, entre-
tanto, cuidado, precaução não faz mal a 
ninguém.

Existem ofertar de terrenos na Flóri-
da onde um Acre de Terra custa menos 
que 6.000 dólares. Dados da Land Sear-
ch, ocorre que muitos desses terrenos 
tem impostos atrasados, são submersos 

no período de cheia, ou tem algum tipo 
de projeto onde pode passar linha fér-
rea, estrada, ou mesmo área que pode 
ser transformada em área industrial ou 
comercial. Um bom aconselhamento ju-
rídico e contábil antes de fazer qualquer 
investimento se faz necessário. O corre-
tor ou corretora que intermedia esse ne-
gócio deve ser da sua confiança ou ainda 
ser extremamente avaliada pelo inves-
tidor para não ter dissabores na hora de 
vender. Alguns estados possuem terras 
de reserva ambiental ou mesmo indíge-
na. Ou seja, você não pode fazer nada 
com a terra sem que desobedeça a algu-
ma lei.

Uma dica de quem investe no setor 
é visitar por um ano a terra sobretudo 
na época das cheias. Ninguém quer cons-
truir em terreno encharcado. Cuidado 
com a compra parcelada direta com pro-
prietários. Tenha amplo entendimento 
legal no que está investindo. Essa terra 
pode ser produto de ação judicial e não 
estar disponível para venda.

Como nem tudo que reluz é ouro de-
dique-se em investigar seus possíveis in-
vestimentos e na dúvida faça como na es-

trada, não ultrapasse.
Procure um engenheiro local antes 

de fazer uma compra na empolgação. 
Peça uma análise do solo. Verifique se 
no passado não houve algo lá que con-
taminou esse solo como pesticidas por 
exemplo.

As cidades que mais divulgam pre-
ços baixos em terra atualmente são:

Putnam Coun ty FL
* Localizado na parte nordeste da FL, 

entre Jacksonville e Orlando * Cerca de 
38 milhas a noroeste de Daytona Beach

* Total de milhas quadradas: 727
* Parques próximos: Carl Duval Moo-

re State Forest and Park, Hog Waller 
mud BOG &amp;

ATV, Etoniah Creek State Forest
* Menor preço por 0,23 acres: $ 3.947
Highlands County FL
* Localizado no centro-sul da FL
* Contém Sebring, cerca de 61 mi-

lhas a sudeste de Tampa
* Total de milhas quadradas: 1.017
* Parques próximos: H.L. Bishop 

Park, Buttonwood Bay RV Resort, 
Highlands

Hammock State Park

* Menor preço por 0,23 acres: $ 3.999
Suwannee County FL
*Localizado na zona norte da FL
* Cerca de 58 milhas a oeste de Jack-

sonville
* Total de milhas quadradas: 688
* Parques próximos: Suwannee River 

State Park, Wes Skiles Peacock Springs 
State

Park, Lafayette Blue Springs State 
Park

* Menor preço por 0,23 acres: $ 5.400
Citrus County FL
* Localizado na parte centro-oeste 

de FL
* Área ao redor de Ocala, cerca de 20 

milhas a sudoeste de Ocala
* Total de milhas quadradas: 584
* Parques próximos: Citrus Wildlife 

Management Area, Homosassa Springs 
Wildlife

State Park, Rock Crusher Canyon 
RV Park

* Menor preço por 0,23 acres: $ 6.995
Sarasota County FL
* Localizado no sudoeste da Flórida, 

na Costa do Golfo
* Contém Sarasota, cerca de 40 mi-

lhas ao sul de Tampa
* Total de milhas quadradas: 572
* Parques próximos: Myakka River 

State Park, Oscar Scherer State Park, 
Warm

Mineral Springs
* Menor preço por 0,23 acres: $ 7.999
Levy County FL
* Localizado na parte norte da FL, na 

Costa do Golfo
* Cerca de 17 milhas a sudoeste de 

Gainesville
* Total de milhas quadradas: 1.118
* Parques próximos: Manatee 

Springs State Park, Blue Springs Park, 
Goethe State

Forest * Menor preço por 0,46 acres: 
$ 11.900 Observe também a distância de 
cada local com as principais cidades e 
infraestrutura oferecida. Fique de olho 
também nos impostos que deverá pagar 
ao longo do tempo que ficar com a ter-
ra. Pode ter algo escondido aí como por 
exemplo o imposto ser mais alto que a 
valorização do terreno na localidade.

Abaixo as fontes onde você pode pes-
quisar lembrando que nenhum tipo de 
investimento é 100% seguro.

ECONOMIA 

Fabiano Bellati é comentarista de Economia e Política Internacional, Mestre em Relações internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora em Portugal, Mestre em 
Administração de Empresas pelo Unisal, escritor e consultor. Como professor Universitário passou pelas principais universidades brasileiras nas áreas de gestão, economia e marketing.

Preços baixos em terra na Flórida inspiram alguns cuidados para investidores

Por FABIANO BELLATI
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O que exatamente é a dívida 
do consumidor? É a dívida 
das pessoas, em oposição à 

dívida do governo ou das empresas.
A dívida do consumidor é a nos-

sa dívida. E nós, as pessoas, temos 
muito disso – é um recorde de fato. 
Em maio de 2018, a dívida do con-
sumidor dos EUA foi projetada para 
exceder US$ 16,5 trilhões em 2022.¹

São muitos zeros. Então, caso 
você esteja se perguntando, o que 
compõe a dívida do consumidor?

A dívida do consumidor consis-
te em dívida de cartão de crédito e 
empréstimos não rotativos – como 
financiamento de automóveis ou 
empréstimo estudantil. (As hipo-
tecas não são consideradas dívidas 
do consumidor – elas são classifica-
das em investimentos imobiliários.)

Então, como fomos enterrados 
sob toda essa dívida?

Existem algumas razões pelas 
quais a dívida do consumidor é tão 
alta – algumas delas não estão intei-
ramente sob nosso controle.

O aumento da dívida de em-
préstimos estudantis: grande parte 
da dívida do consumidor consiste 
em empréstimos escolares. Duran-
te a recessão, muitas pessoas volta-
ram à escola para se re-treinar ou 
fazer pós-graduação para aumentar 
sua competitividade em um merca-
do de trabalho difícil.

Taxas de empréstimos para au-
tomóveis: O número de emprésti-
mos para automóveis disparou devi-
do às taxas de juros atraentes. Após 
a recessão, o governo federal baixou 

as taxas de juros para estimular os 
gastos e ajudar a tirar o país da re-
cessão. Os americanos responde-
ram financiando mais automóveis, 
o que aumentou o total da dívida do 
consumidor.

Toda essa dívida do consumidor 
é uma coisa ruim?

Nem todas as dívidas do con-
sumidor são dívidas incobráveis. E 
há maneiras de ajudar a economia 
– tanto pessoal quanto comparti-
lhada. Um empréstimo estudan-
til, por exemplo – particularmente 

um empréstimo estudantil apoia-
do pelo governo – pode oferecer ao 
mutuário uma taxa de juros baixa, 
pagamento diferido e, claro, o be-
nefício de obter uma educação su-
perior que pode trazer um salário 
mais alto. Um graduado da faculda-
de ganha 56% a mais do que um gra-
duado do ensino médio ao longo da 
vida, de acordo com o Instituto de 
Política Econômica. Portanto, obter 
um empréstimo estudantil pode fa-
zer sentido econômico.

Dívida de cartão de crédito que 
não vai embora...

Dívida de cartão de crédito é 
uma história diferente. De acordo 
com uma pesquisa, 55% das pessoas 
têm dívidas de cartão de crédito ro-
tativo.2 Quase duas em cada cinco 
têm dívidas mês a mês.

Ainda assim, a quantidade de 
dívidas de cartão de crédito que os 
americanos carregam está em de-
clínio, com a média por adulto de 
pouco mais de US$ 3.000.

A dívida do cartão de crédito 

não o prejudicará com juros se vo-
cê pagar o saldo mensalmente. Al-
gumas famílias preferem conduzir 
seus gastos dessa forma para apro-
veitar as compras de cashback ou 
pontos de companhias aéreas. Co-
mo sempre, certifique-se de que os 
gastos com crédito estejam dentro 
do seu orçamento.

Se você estiver carregando saldo 
mês a mês em seus cartões de cré-
dito, no entanto, haverá um impac-
to negativo na forma de pagamen-
to de juros. Evite fazer isso sempre 
que possível.

 Fique do lado bom da dívida 
do consumidor A dívida do consu-
midor é um saco misto. Manter-se 
do lado bom da dívida do consumi-
dor pode compensar a longo prazo 
se você estiver consciente de pedir 
dinheiro emprestado, planejar seu 
orçamento com cuidado e sempre 
procurar viver dentro de suas possi-
bilidades. Essa receita e infalivel pa-
ra um bom future financeiro.

Boa semana a todos!

POR CLAUDIA FEHRIBACH
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Dívida do consumidor: como ajuda e como prejudica

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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A
hegemonia do futebol brasi-
leiro na América do Sul não é 
mais apenas do futebol mascu-
lino, que viu o Flamengo con-

quistar o tricampeonato no sábado (29 
de outubro), em Guayaquil, no Equador. 
Na ocasião, o rubro-negro carioca ven-
ceu o Athletico Paranaense por 1 x 0.

Um dia antes, na sexta-feira (28 de 
outubro), o Palmeiras conquistou o iné-
dito título da Taça Libertadores de fute-
bol feminino, ao golear o Boca Júniors 
por 4 x 1, também no Equador, mas em 
Quito, na capital. As Palestrinas, que 
disputaram a sua primeira Libertadores 
feminina, garantiram o título com uma 
campanha impressionante: 100% de 
aproveitamento (com 19 gols marcados 
e apenas 3 sofridos).

Com a conquista, o Alviverde am-
pliou a hegemonia do Brasil como 
maior campeão da história da Liberta-
dores feminina. Agora, as equipes brasi-
leiras somam 11 títulos, todos com clu-
bes paulistas: 3 do Corinthians (2017, 
2019 e 2021), 3 do São José (2011, 2013 
e 2014), 2 do Santos (2009 e 2010), 2 da 

Ferroviária (2015 e 2020) e 1 do Palmei-
ras (2022).

Invicto

Já o Flamengo, conquistou o tri da 
Libertadores com gol de Gabi, nos acrés-
cimos da primeira etapa. Com o resul-
tado, o Flamengo carimbou o passapor-
te para o Mundial de Clubes, que terá o 
Real Madrid, como campeão europeu, 
na disputa.

O Tri colocou o rubro-negro na ga-
leria dos brasileiros que mais ganha-
ram o título na história: São Paulo, San-
tos, Palmeiras e Grêmio. Além disso, o 
Flamengo entrou para o time dos cam-
peões invictos, com 12 vitórias e 1 em-
pate em 13 jogos, o segundo maior 
aproveitamento da história do grupo, 
com 94,87% — ficando atrás apenas do 
Estudiantes de 1969, com 100%.

Para completar, o Flamengo ainda 
teve seis jogadores na Seleção da Liber-
tadores 2022, divulgada pela CONME-
BOL: Santos (Flamengo), Thiago Heleno 
(Athletico), David Luiz (Flamengo), Gus-
tavo Gómez (Palmeiras); L. Janson (Vé-
lez Sarsfield), Arrascaeta (Flamengo), 

Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Everto Ri-
beiro (Flamengo); Vitor Roque (Athle-
tico), Pedro (Flamengo) e Gabigol (Fla-
mengo). 

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.

Futebol brasileiro conquista a América do Sul

georgenatal@gmail.comPor GEORGE FERNANDES

A 
temporada 
2022/23 da NFL 
não poderia ter 
começado melhor 

para o Philadelphia Eagles. 
É a única franquia invicta, 
depois de oito semanas. Os 
Eagles venceram o Pitts-
burgh Steelers, por 35 x 
13, no domingo (30 de ou-
tubro), pela Semana 8, e 
seguem com a campanha 
de oito vitórias e nenhu-
ma derrota na atual tem-
porada.

Os Eagles abre a Sema-
na 9 da NFL, que chega a 
metade da temporada re-
gular, nesta quinta-feira (3 
de novembro): Thursday 

Night Football. O time do 
técnico Nick Sirianni vai 
tentar manter a invencibi-
lidade na casa do Houston 
Taxans, o NRG Stadium, 
em Houston.

A equipe de 1972 do 
Miami Dolphins, coman-
dada pelo lendário treina-
dor Don Shula, foi a única 
equipe a conquistar uma 
temporada da NFL de for-
ma invicta. Àquele time 
contava com nomes que 
estão no Hall da Fama da 
NFL, como Nick Buonicon-
ti, Larry Csonka, Larry Litt-
le, Bob Griese, Jim Langer, 
Paul Warfield.

Philadelphia Eagles: 

único invicto da 

temporada
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S
eu raciocínio, me-
mória, capacidade 
intelectual e física 
dependem de uma 

mente e corpo bem nutri-
dos. Aprenda como melho-
rar seus níveis de energia e 
disposição ao fazer mudan-
ças nos hábitos de vida:

1- Cuide do lado físico: 
atividades regulares revita-
lizam seu corpo e mente em 
questão de minutos (oxige-
nação), benefício: alimen-
to para as células vermelhas 
do sangue com mais hemo-
globinas e maior transporte 
de oxigênio. Os exercícios 
também ajudam no comba-
te ao estresse, ansiedade e 
melhora da autoestima;

2- Alimente-se de forma 
saudável a cada 3 horas: Co-
mer frequentemente evita a 
hipoglicemia, depósitos de 
gordura, sonolência, pregui-
ça, cansaço, etc.,

3- Evite açúcar refina-
do e doces: Eles proporcio-
nam energia imediata, mas 
logo a sensação de energia 
é substituída pelo cansaço e 
desejo por mais doces (a gli-
cemia sobe e depois cai ra-
pidamente). Proteja-se dis-
so consumindo carboidratos 
complexos e integrais para 
energia permanente;

4- Livre-se do excesso de 
peso e gordura abdominal: 
eles causam preguiça, can-
saço e fadiga. Menos peso 
igual à mais energia e dis-
posição.

5- Faça uma refeição le-
ve e energética no almoço: 
se você é vítima da “depres-
são pós-prandial” (cansaço 
e sono após o almoço, re-
sultado de uma refeição ri-
ca em proteínas, gorduras e 
doces), está na hora de mu-
dar a composição do que in-
gere.

6- Evite o excesso de ca-
fé com açúcar: além de vi-
ciar, essa mistura faz engor-
dar e assim como os doces, 
te dá energia na hora e logo 
após você se sente cansado 
e volta a ficar com vontade 
de tomar mais café adoça-
do;

7- Ingira complexo B: 
Ele evita o cansaço e desâ-
nimo, pois acelera o meta-
bolismo.

8- Dicas de alimentos: 
chá verde, banana com 
aveia, pimenta, frutas, pro-
teínas magras, massas inte-
grais, sementes, frutas se-
cas, oleaginosas, verduras, 
smoothies sem açúcar, etc.;

9- Dicas de fitoterápicos: 
Ginseng, Ginkgo biloba, 
Pholianegra, Chá branco, 
Citrus aurantium, tauri-
na, colina e Pycnogenol. 
As quantidades são indivi-
duais.

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

COMO AUMENTAR ENERGIA E DISPOSIÇÃO NATURALMENTE

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

Pato Fu comemora 30 anos com shows e 

novidades

E
nquanto cumpre ex-
tensa agenda de sho-
ws — seja no formato 
elétrico, seja concerto, 

ao lado da Orquestra Ouro Pre-
to — a banda Pato Fu recupera 
o longo tempo afastada dos pal-
cos e até dos estúdios, por conta 
da pandemia da Covid-19. Ago-
ra, para comemorar os 30 anos 
de formação, John Ulhoa (gui-
tarra), Fernanda Takai (voz), Ri-
cardo Koctus (baixo), Xande Ta-
mietti (bateria) e Richard Neves 
(teclados) estão promovendo 
nas plataformas três novos sin-
gles — “Curral Mal Assombra-
do”, “A Besta” e “No Silêncio”.

Do cenário independente 
do início da década de 1990 ao 
premiado projeto ‘Música de 
Brinquedo’, dos célebres clipes 
na velha MTV aos temas de no-
vela, se existe um traço comum 
em tudo isso é a incansável dis-
posição do Pato Fu em equili-

brar o pop e o experimental, o 
doce e o amargo, o confortável 
e o desafi ador, o familiar e o es-
tranho.

Isso vale até hoje, na hora 
de compor uma canção, gravar 
um novo álbum ou na forma de 
celebrar trinta anos de carreira.

O grupo mineiro grupo de-
cidiu marcar seus 30 anos co-
municando sua vitalidade e 
“mostrando que tem muito fu-
turo pela frente”. Nove músi-
cas inéditas serão lançadas pa-
ra esta celebração, divididas em 
três fornadas: esta de novem-
bro, em fase de divulgação, e 
outras duas em janeiro e março 
de 2023. Os muitos projetos pa-
ralelos (as produções de John, a 
carreira solo de Fernanda, o res-
taurante de Ricardo, os shows 
do projeto Música de Brinque-
do) vão para a “prateleira” no 
momento, por conta das apre-
sentações relativas às três déca-

das de trajetória e aos concertos 
com a Orquestra Ouro Preto.

Como diz o guitarrista 
John, as novas canções “cele-
bram a própria forma de ser do 
Pato Fu”: “Curral Mal Assom-
brado”, composta e cantada por 
John entre riffs pesados e efei-
tos eletrônicos, é quase um ace-
no aos primórdios do grupo; “A 
Besta”, com seu clima iê-iê-iê 
pós-apocalíptico, é escrita e can-
tada por Ricardo Koctus; “No Si-
lêncio” é o lado melódico e pop 
do Pato Fu – a música é cantada 
por Fernanda Takai, que a es-
creveu ao lado de John. A capa 
desse EP digital é do ilustrador 
Bruno Honda: um terço da ar-
te completa que se revelará em 
março.

A
lmir Sater acabou de 

participar de forma bri-

lhante, pela segunda 

vez, da novela “Panta-

nal” — ele se destacou nacional-

mente, na música e na dramatur-

gia, após participar da primeira 

versão da novela, em 1990. E 

aproveita agora o ótimo momen-

to para retomar os shows e lan-

çamentos musicais. Depois dos 

premiados “AR” (2015) e “+AR” 

(2018), álbuns feitos em parceria 

com Renato Teixeira, Almir volta 

a trabalhar com o produtor Eric 

Silver e dá sequência, nessa quase 

trilogia, dessa vez para o autoral 

“Do Amanhã Nada Sei”, já dispo-

nível nas plataformas, pelo selo 

Cantaville.

“Do Amanhã Nada Sei” é o 

décimo disco de estúdio, em 40 

anos de carreira do cantor e com-

positor sul-matogrossense. Um ál-

bum envolvente, com letras apai-

xonadas e arranjos elaborados, 

uma compilação de músicas que 

deixam à mostra as infl uências 

que moldam a essência e as com-

posições do violeiro. Dez faixas 

compõem o álbum, oito são as-

sinadas por ele em parceria com 

Paulo Simões, “Do Amanhã Nada 

Sei” – que batiza o trabalho; “Ver-

dade Absoluta”, “Portão Preto”, 

“Angu Com Caroço”, “Olhos De 

Cachoeira”, “Sete Chaves”, “Can-

ção Sem Estrelas” e “Peabiru”, 

música que fecha o álbum e fez 

parte da trilha de Pantanal, grava-

da simultaneamente ao álbum.

Na faixa “Angu Com Caro-

ço”, Almir surpreende tocando 

cavaquinho. Na música “Ave Cha-

mada Tempo” o parceiro é Rena-

to Teixeira, e na bela canção de 

amor “Eu Sou Mais Do Que Sou”, 

primeira parceria de Almir com 

Luiz Carlos Sá, de quem o violei-

ro é fã desde os tempos do Rock 

Rural, de Sá, Rodrix e Guara-

byra.  Em Do Amanhã Nada Sei, 

Almir trabalha nos moldes “AR” 

e “+AR”. Gravou as bases no Bra-

sil, que viajaram com Eric Silver 

para Nashville, nos EUA, para os 

toques fi nais.

Nas gravações, Almir tocou 

viola, violão, charango e cava-

quinho. Já Eric foi o responsá-

vel por vocais, guitarras, violões, 

mandolin, baixo, teclados e per-

cussão. Na bateria, a lenda Chad 

Cromwell, com um currículo 

que inclui trabalhos com Mark 

Knopfl er, Crosby Stills Nash and 

Young, Peter Frampton e Neil 

Young. No piano o igualmen-

te lendário John Jarvis (Rod Ste-

wart, James Taylor, Ringo Starr, 

Bob Seger, John Denver e Lionel 

Ritchie). Sidinho Moreira (Sting, 

Paul Simon, Julio Iglesias, Elis Re-

gina, Gal Costa, Chico Buarque, 

Gilberto Gil e Ney Matogrosso) e 

seu fi lho Ian Moreira na percus-

são. Completam o time: a per-

cussionista argentina, Carolina 

Cohen e o virtuoso Marcelus An-

derson, sanfoneiro de Aquidaua-

na/MS. Finalizando, os envolven-

tes vocais de Ruby Amanfu (Jack 

White, Beyoncé e Norah Jones) e 

Tania Hancheroff (Garth Brooks, 

Kenny Rogers e INXS).

Almir Sater lança álbum 
com dez faixas inéditas

Temos os principais suprimentos de pisos,
bancadas, azulejos e pavers.

Mármore - Pedra Natural – Porcelana

1100 s. federal hwy
Deerfield beach- fl- 33441 (954) 531-6819 @arkos.pro

Opção de financiamento

ASSISTÊNCIA COM A CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DA SUA RESIDÊNCIA!
DESDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, “PERMITS”, DECORAÇÃO E INSTALAÇÃO.

TEMOS MATERIAIS DE EXCELENTE QUALIDADE DE TODA PARTE DO MUNDO
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Bardo

Netfl ix

O novo fi lme do 
diretor mexi-
cano Alejandro 
González Iñár-
ritu, “Bardo: 
False Chronicle 
of a Handful of 

Truths” estreia em algumas salas 
de cinema no dia 4 de novembro. 
O fi lme conta a história de um 
renomado jornalista e documenta-
rista mexicano que retorna ao seu 
país de origem para enfrentar sua 
identidade, seus afetos familiares, 
o absurdo de suas memórias, bem 
como o passado e a nova realidade 
de seu país. O personagem busca 
respostas em seu passado para 
reconciliar quem ele é no presente. 
No elenco estão Daniel Giménez 
Cacho, Griselda Siciliani, Ximena 
Lamadrid, entre outros. O longa 
fi ca disponível na Netfl ix a partir 
do dia 18 de novembro.

Weird: The Al 

Yankovic

Roku Channel

A partir do dia 
4 de novem-
bro, o fi lme 
biográfi co 
“Weird: The Al 
Yankovic” fi ca 

disponível no The Roku Channel. 
A história de Al Yankovic, come-
diante e musicista que fez grande 
sucesso desde 1990. O longa explo-
ra todas as facetas da vida de Yan-
kovic, desde sua ascensão meteó-
rica à fama com sucessos iniciais 
como ‘Eat It’ e ‘Like a Surgeon’ até 
seus tórridos casos amorosos de 
celebridades e estilo de vida no-
toriamente depravado. No elenco 
estão Daniel Radcliffe, Evan Rachel 
Wood, Julianne Nicholson, Rainn 
Wilson, Lin-Manuel Miranda, entre 
outros. A direção é de Eric Appel 
que escreveu o roteiro ao lado de 
Weird Al Yankovic.

Next Exit

Magnet 
Releasing

suspense 
“Next Exit” 
entra em car-
taz nos cine-
mas e também 
fica disponível 

os serviços de VOD. Quando uma 
cientista fica famosa por provar 
que pode rastrear vida após a 
morte, Rose vê uma saída e Ted-
dy vê sua chance de finalmente 
conseguir. Esses dois estranhos, 
que guardam segredos obscuros, 
correm para fazer parte desse 
estudo médico e abandonar esta 
vida. No elenco estão Karen Gil-
lan, Katie Parker, Rahul Kohli, 
Rose Mciver, Tongayi Chirisa, 
Tim Griffin, Diva Zappa, entre 
outros. Escrito e dirigido por 
Mali Elfman

Armageddon 

Time

Focus Features

O drama 
“Armageddon 
Time” estreia 
nas salas de 
cinema no dia 
4 de novem-

bro. O filme se passe na cidade 
de Nova York dos anos 1980, 
antes de Ronald Reagan ser 
eleito presidente dos Estados 
Unidos. Traçando uma trajetória 
intensa de amadurecimento, o 
longa aborda a força da família 
e a busca que atravessa gera-
ções pelo “sonho americano”. 
No elenco estão Anne Hatha-
way, Anthony Hopkins, Jeremy 
Strong, Banks Repeta, entre 
outros. A direção ficou por con-
ta de James Gray, que também 
assina o roteiro.

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 nas telinhas e nas telonas

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE
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567 E. Sample Road -
Pompano Beach- FL - 33064

Horário de funcionamento 
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Fernanda Cirino Neise CordeiroAna Flávia Magalhães

de5Milhões de views+
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INSIGHT

Chris Bianchi é gaúcha, advogada, formada em Direito no Brasil, especialista em Direito Digital .Desde 2004 atua na area de 
comunciação e integra as pessoas através de eventos sociais. Iniciou sua coluna social no GazetaNews em 2004

insight@gazetanews.comPor CHRIS BIANCHI

Camila, Fernanda e Daniela no Showroom da rommanel

Kyle Larson vence pela 3ª vez nesta temporada

Lucca rossato

Rommanel USA & Gazeta News

Halloween na Flórida

NASCAR DIXIE VODKA 400

A 
Rommanel, marca de semijoias fundada em 1986 
possui um showroom em Doral, Florida. Nesta se-
mana, a nossa editora do Gazeta News, Fernanda 

Cirino, foi prestigiar a marca com uma visita. Além de 
contar com 324 lojas espalhadas pelo Brasil e em mais de 
15 países, a Rommanel ainda dá oportunidades para con-
sultoras de vendas aumentarem os seus orçamentos. Vale 
a pena passar por la!

N
o dia 31 de outubro, as crianças saíram fantasiadas pa-
ra o tradicional “trick or treat”. Como de costume, a 
festa acontece nas ruas e condomínios. Separamos as 

fotos dos nossos leitores mirins de Miami-Broward-Palm Bea-
ch para mostrar como a festa foi animada! Haja criatividade!

N
o dia 23 de outubro, a NASCAR DIXIE VO-
DKA 400 encantou a Florida com a corrida 
em Homestead Miami Speedway. Apesar 

de não termos pilotos brasileiros, quem gosta de 
corrida de carros sabe que a NASCAR é um clássi-
co. O autódromo foi ao delírio com Kyle Larson, 
que foi vencedor pela terceira vez nesta tempora-
da. Confira!

tomer de Faria Umansky Georgia Castan Sperb e Cecilia Castan Sperb

Lucas Leal Carneiro e Paula Leal

Patrick merlin da categoria x-finity series com Adrien Kunz




