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Rio de Janeiro Supera 
Expectativas Ruins e faz Jogos 
Olímpicos que Entraram para 
a História do País.

As expectativas não eram das melhores. Os 
brasileiros estavam um pouco pessimistas quanto 
à realização de Olimpíadas em meio a uma crise 
econômica. Antes dos Jogos Olímpicos, a imprensa 
estrangeira falava sobre o risco da zika, possíveis 
problemas de segurança e infraestrutura. Agora, 
após a realização da Rio 2016, a maioria avalia 
o evento como bem-sucedido e diz que o Rio 
de Janeiro ficará com um legado importante, 
apesar dos gastos com a estrutura esportiva. A 
poluição da água não estragou a competição 
de vela, infraestruturas construídas às pressas 
não entraram em colapso e os preparativos de 
segurança não permitiram um ataque terrorista. 
Para a maioria dos visitantes, foi um evento 
esplêndido. Pelo lado do desempenho dos atletas 
e do quadro de vitórias, saímos com um total de 
19 medalhas, mas pela primeira vez na história da 
competição, terminamos com mais medalhas de 
ouro do que prata ou bronze. Com Neymar, o Brasil 
lograva um fato inédito: a primeira medalha de 
ouro para o futebol brasileiro em uma olimpíada.

Clips | Clipes 

what was news in Brazil and the u.S. …
O Que foi Notícia no Brasil e nos EUA...  

(Highlights of Past July/August – Julho/Agosto)

Desemprego no Brasil Bate 
Recorde no Trimestre Maio-
Julho (2016) e Perfil Passou 

a ser Tanto de Pessoas Diretamente 
Afetados Pela Crise como Indiretamente.
Segundo dados divulgados pelo IBGE no final de 
agosto, o desemprego no Brasil ficou em 11,6% no 
trimestre anterior (encerrado em julho) batendo 
recorde.  O indice  é o maior da série histórica 
que se deu início em 2012. Sendo que o número 
de desempregados subiu 37,4% sobre o mesmo 
trimestre de 2015 (ano anterior). Interessante 
saber que a população ocupada voltou ao nível 
do primeiro trimestre de 2013 e que o número 
de pessoas com carteira de trabalho voltou ao 
patamar do segundo trimestre de 2012. Com o 
aumento do desemprego, caiu o rendimento médio 
dos trabalhadores, que ficou em R$ 1.985. Logo no 
início do processo recessivo, houve um quadro de 
estabilidade de pessoas ocupadas porque você 
perdia empregos formais, mas a informalidade 
dava conta de absorver esse contingente. Mas 
isso não está acontecendo mais. Em consequência 
vemos a redução na população ocupada e 
literalmente perda de postos de trabalho. A busca 
para voltar a entrar no mercado de trabalho 
passou a ser de pessoas diretamente afetadas 
pela crise mas também daquelas indiretamente 
afetadas pela crise. 

É Contínua a Queda de Donald 
Trump nas Pesquisas para 
as Eleições Presidenciais de 
Novembro nos Estados Unidos.

As mais recentes pesquisas de intenção de voto 
nos Estados Unidos indicam que Hillary Clinton 
está  na liderança pela corrida da Casa Branca 
com 46% dos votos e Trump com 39%, uma 
diferença de sete pontos. Segundo o instituto 
de pesquisas da universidade de Monmouth, 
A vantagem se estreitou desde a melhora de 
Hillary pós-convenção do partido democrata, 
mas ela mantém uma liderança sobre Trump 
entre os principais blocos de eleitores. A 
decmorata tem vantagem sobre o republicano, 
por exemplo, entre os eleitores negros, mulheres 
e latinos. A menos de 90 dias da eleição, a 
campanha de Trump é muito questionada e 
criticada, após uma série de erros que levaram 
inclusive membros de seu próprio partido a pedir 
que retirasse suas polêmicas declarações. Parece 
que a queda contínua do candidato republicano 
tende a ter seu desfecho com sua derrota nas 
urnas em novembro. É o que boa parte dos norte 
americanos e imigrantes que moram nos EUA 
desejam.

Mapa da Violência: Brasil tem 6,5 Homicídios por Hora.
Segundo pesquisa recente do Instituto Sangari e da Área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO), o 
Brasil registrou 57 mil homicídios em 2014, o que corresponde a 6,5 assassinatos por hora. O levantamento mostra que o Nordeste foi a região com a 
maior escalada de violência na série histórica, que vai de 2004 a 2014. Todos os seis estados que apresentaram crescimetno superior a 100% na taxa de 

homicídios são da região. A pesquisa também mostra que o nível de escolaridade é um fator determinante para se identificar os grupos mais suscetíveis às mortes 
por homicídio. Segundo o Atlas da Violência, um jovem de 21 anos, idade de pico das mortes por homicídios, e com menos de sete anos de estudo tem 16,9 vezes 
mais chances de ter uma morte violenta do aquele que chega ao ensino superior.
O Brasil precisa levar a sério estes números e mudar estas estatíticas, pois, no mundo, os homicídios representam cerca de 10% de todas as mortes no mundo, e, em 
números absolutos, o Brasil lidera a lista desse tipo de crime.
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news Anchor Secretly took 
$1million Pay Cut to Save 
dozens of Jobs. 

The story is only just now coming to light 
because of the Amazon best seller Powerhouse: 
The Untold Story of Hollywood’s Creative Artists 
Agency by James Andrew Miller – through a string 
of sources, Miller was told about how Couric met 
with CBS News president Sean McManus after 
only 3 years of working with the company to 
address rumors of the significant layoffs. Katie 
Couric, former news anchor for “CBS Evening 
News” took a $1 million pay cut in 2009 in order to 
save the jobs of other employees. She proposed 
covering the necessary budget shortfall from her 
own salary, and only requested that there be “no 
public or private acknowledgement of the deed.” 
Since the book was published on August 9th, the 
journalist has received widespread applause and 
admiration despite her modest wishes.

Clips | Clipes 

decline of unions has Hurt all 
workers: it Says a new Study.
The steep decline in union 

membership in recent decades has had an outsize 
effect on the American workforce, tamping down 
wage increases for nonunion workers; the paper 
was authored by Washington University.   Average 
weekly earnings for nonunion private-sector male 
workers would have been 5%, or $52, higher in 
2013 if the share of union workers had remained 
at 1979 levels, according to the study out Tuesday 
from the liberal-leaning Economic Policy Institute 
ahead of Labor Day. That’s tantamount to a loss of 
$2,704 annually for the average nonunion worker. 
The earnings loss is smaller for women because 
they were not as unionized as men in 1979. Weekly 
wages would be about 2% to 3% higher for women 
if union membership had stayed at 1979 levels, 
the report says. About 10% of male private-sector 
workers were union members in 2013, down from 
34% in 1979. In that period, the share of women 
who belong to unions fell to 6% from 16%.

A Brand new tracking method 
that fits Anybody’s Budget.
Have you ever gone shopping and 

forgot where you parked your car? It’s happened 
to all of us. This invention is really cool and cheap – 
about $30. It get exposure in several news outlets 
in U.S last August. The success was because you 
don’t need an expensive GPS unit or annoying 
monthly subscription service to keep tabs on 
your car. You can track your vehicle without 
breaking the bank. Similar services offered by car 
manufacturers as a “concierge service” are actually 
expensive monthly subscriptions that they 
conveniently hide in you car payment. The good 
news is based in technology and simplicity linked 
in solving many of life’s most annoying problems 
like losing and forgetting where you parked your 
car! You only need to install the thin battery in the 
TrackR, download the free app on your iPhone 
or Android, link the device to the app and then 
attach TrackR to whatever you want to keep tabs 
on. In less than 5 minutes you are ready to go. 
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dIStrIButIon/CIrCuLAtIon
We are in our route to complete 15 years on the road few 
months ahead and since our last issue of 2015 we stop to 
printing large quantities as we have done for the first 14 years.

We have moved in a new direction with focus in
digital issue, through different formats and forms/ways.

We still print 500 magazines with each issue but our
power of outreach with no doubt is through different and

innovative platforms such as the flip issue with ISSSU, 
the eBook format in PDF and the Soul Brasil App for 

Android and IOS. We expect by the end of 2016, reach out 
over 50,000 readers with each issue, in U.S and also in Brazil.

SuPPort uS
Use your purchase power with our advertisers. 

They support us and you will help us supporting them! 
Let they know you are a Soul Brasil reader 

or that you have seen their AD in our pages.
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All rights reserved. Advanced written permission 
must be obtained from Soul Brasil magazine or 

Kisuccess Publishing for the contents. The opinions 
and recommendations expressed in articles are not 

necessarily those of the publisher. Copyright 2002-2016 
Soul Brasil magazine/Kisuccess Publishing.

Editor’s Note
The popular goal of going to the United States in search of better opportunities is also part of the 
Brazilian archetypes. It began in the 1960s but became a fever in the 1980s and 1990s. In 2011, the 
Secretary of Foreign Relations of Brazil registered that there are about 1.4 million Brazilians living in 
the U.S trying to achieve the American Dream. After 2011 this number came down with the return of 
thousands of Brazilians to Brazil, in part for the boom of Brazilian economy and also for the crisis in 
America. 

Currently with the economic and political problems existing in Brazil, several of these Brazilians are 
thinking to return to the U.S. while many others wish to get into for the first time. The truth is that 
the American dream has always existed for thousands of Brazilians. Also is true that even after they 
adapt to the fast-paced American lifestyle, the Brazilians who try to make 
it big in the U.S never forget their home country and their rich Brazilian 
culture. For many thousands of Brazilians still in Brazil it is just a dream 
that can’t be achieved. In this special edition, we will try to show a little 
about life in the US and the dream of some of these Brazilians.

magazine
experience a positive journey!April 25 / May 2016 - Year 14 - Issue 78

For Daily Articles and Updates, Events, Community News and More:

w w w . S o u l B r a s i l . c o m

magazinemagazine

The Brigadeiro 
Gourmet…

CULINARY / 
TRENDS

COMMUNITY / 
RESEARCH
Over 1 Million 
Brazilians in U.S…

ART OF LIVING
Law of Attraction 
for a Loving…

TRAVEL AND HOT SPOTS
From Bardot to Us, with Love!

The Other Brazil: Minas Gerais

Fishing and Angling in Brazil

Education
The Greatest Gift you Can 
Give to your Children…

culturE 
Similarities of Carnaval 
and Halloween…

Inspirational Brazilian Women…
Choro, Samba and a Trip…
From Brazil to the World…

Art & Music

magazine

experience a positive journey!Feb 20 / March 2016 - Year 13 - issue 77

For daily articles & updates, Events, community news and More:

w w w . S o u l B r a s i l . c o m

SPORTS
Rio 2016...Good 
News for Gringos

BEHAVIOR
Brazil’s Contributions 
to the World…

TRENDS
Move on...
For Better Business 

TRAVEL
Mato Grosso’s 
Paradise…

experience a positive journey!
magazine

Dec20 / Jan 2016 - Year 13 - Issue 76

Buh-Bye, 2015! Happy New Year! 
Be Inspired, Stay Active…

For Daily Articles & Updates, Events, Community News and More:

w w w . S o u l B r a s i l . c o m

Lindenberg Junior 
Editor and Publisher



7Soul Brasil Magazine © • Issue 80 • Aug 25 | Sept 2016 • Year 14 • www.soulbrasil.com

magazine

College Life: Introduction 
to Pell grants
Pell Grants are federal grants awarded to students 
who demonstrate financial need and the student 
start point to apply for a Pell Grant is by completing 
the FAFSA (Free Application for Federal Student 
Aid). Pell Grants are designed to help with tuition 
and related expenses, which can include housing, 
textbooks and other supplies. You will not receive 
a refund specifically for your books, but you will 
receive any money left over after all tuition and 
required fees have been paid to the school.

These specific grants are designed to be awarded 
to low-income students. There are no restrictions 
for how you use the Pell Grant. The amount of your 
grant is based on your financial need and the cost 
of tuition. As example, for the 2013-2014 school 
year, the maximum Pell Grant award was $5,635 
for full-time enrollment. The amount is divided 
between the fall and spring semesters. Funding 
for Pell Grants is not limited to a certain number 
of recipients. If you are eligible for the grant, you 
will receive it, regardless of how many others also 
qualify.

Pell Grants are generally not paid until after the school 
semester begins. Depending on the school, students 
may not receive funds until several weeks after 
classes start. If you need money for books, contact 
the school to inquire about receiving a book advance 
or book voucher. If you are approved for financial 
aid, the school may allow you to borrow from your 
anticipated financial aid award. Your school will 
likely have specific guidelines and requirements for 
requesting an advance. It is very important to inquire 
as early as possible to avoid missing deadlines.

After your tuition and fees are deducted from 
your financial aid, you will receive a refund for the 
excess grant and loan funds from the Busar Office 
of your college or university. Refunds are generally 
mailed in the form of a check or direct deposited 
into your bank account. To ensure students receive 
the correct amount of aid for the number of credit 
hours they are taking, the school may not disburse 
awards until you can no longer add or drop courses 
for the semester. Some schools may hold financial 
aid refunds for longer periods of time. 

It is important to keep in touch with your school’s 
financial office. They can answer you all you 
questions and inform you about your disbursement. 
If you paid tuition before your financial aid was 
processed for the semester, you will be reimbursed 
your up-front expenses. Your award will still be 
calculated based on your financial need and cost 
of attendance for your school. However, instead of 
deducting the tuition and fees from your awards, 
you will receive a reimbursement.

If you need your books and cannot access your Pell 
Grant early, consider renting it. You can contact 
your school bookstore or online marketplace to 
inquire about textbook rental programs. You will 
have to return the books at the end of the semester, 
but you will save money up-front. For last, we 
would like to reminder you that undocumented 
immigrants  are ineligible for federal funds, but 
you  can  still  get aid  from your university. Some 
states allow undocumented immigrants to obtain 
in-state tuition, and  undocumented students  are 
eligible for some private scholarships as well. 

Life in the U.S | Vida nos EUA (1) 
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Vídeo Série: vivendo e 
Aprendendo nos euA

No mês de Setembro e paralelo às celebrações 
da independência do Brasil em varias cidades 
americanas com os “Brazilian Days”, a Soul Brasil 
magazine estará lançando um novo projeto: uma 
serie de vídeos em português onde abordaremos 
tópicos sobre a vida nos Estados Unidos, e em 
alguns casos, com o foco particular na Califórnia. 
No geral, a ideia é apresentar episódios que 
possam ajudar os brasileiros nos Estados Unidos 
ou no Brasil com interesse em vir para os EUA 
com temas do dia-a-dia: moradia, trabalho, 
estudo, lazer. Inicialmente temos projetado dez 
vídeos, sendo que um primeiro pacote de quatro 
episódios já foi concluído.  

Os primeiros quatro vídeos já estão prontos desde 
o começo de agosto, mas resolvemos lançar 
apenas no começo de setembro aproveitando 
a onda das celebrações e a temporada de 
fim de férias e verão. Serão episódios em que 
daremos dicas super legais sobre como estudar 

inglês sem ter que esvaziar o seu bolso (1); 
os melhores passos iniciais para arrumar um 
emprego ou mesmo, trabalhos alternativos 
que podem te ajudar a pagar algumas contas 
(2); como economizar com comida, bebida e 
entretenimento (3).

O quarto episodio foi dedicado particularmente 
a Los Angeles ou “L.A” como a cidade é 
conhecida carinhosamente. L.A é a cidade que 
mais recebe americanos originários de outras 
cidades americanas. São milhares de novos 
residentes que chegam semanalmente e de toda 
parte dos EUA. Se você pensou que era Nova 
York, se enganou. Mas é um pouco obvio: uma 
cidade multicultural e de ampla diversidade, 
a indústria do cinema, muita gente bonita, 
oportunidades de trabalho, praias, montanhas, 
um clima maravilhoso, sol o ano inteiro! Nesse 
episodio daremos dicas valiosas sobre moradia 
e transporte na cidade mais desejada dos EUA.

Cada episodio será apresentado por uma das três 
bonitas-talentosas brasileiras residentes de Los Angeles 
e que fazem parte do projeto: Amanda Pepper, uma 
jovem atriz pernambucana e que ganhou espaço em 
L.A fazendo dublagem para o português de diferentes 
personagens de novelas latinas; Gabriela Nader, uma 
cantora mineira que se destaca por sua versatilidade 
e descontração e que também atua como atriz e 
modelo; e Mariana Alencar, uma loiraça cheio de graça 
que nasceu no Paraná e tem conseguido seu espaço 
como modelo em Hollywood. 

Se você tem interesse em saber um pouco mais 
sobre diferentes experiências de vida nos Estados 
Unidos que incluem adaptação, documentação, 
compras, moradia, transporte, trabalho, estudo, 
lazer, e como economizar entre outros temas, 
fica aqui a dica: visite o canal da Soul Brasil 
magazine no You Tube – www.youtube.com/
soulbrasilmagazine ou a nossa pagina oficial no 
Facebook – www.facebook.com/soulbrasil  

Amanda 
Pepper

Mariana 
Alencar

Gabriela 
Nader
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JefreyTorrey had wound his way through 
Comcast’s automated phone system and waited 
on hold for 15 minutes by the time a customer-
service rep finally took his call. Already frustrated 
that his newly installed, high-definition cable box 
would only flash a “loading” message repeatedly 
and then shut off, his irritation ballooned when the 
rep denied that the problem was Comcast’s fault. 
There must be a cable glitch in Torrey’s apartment 
building, the rep said, because a technician had 
installed the box just the day before.

“I could see the box turning off and on as though 
it was possessed,” says Torrey, of Washington, 
D.C. “I paid for the installation and the  service, 
and I just wanted it to work.”

When he called the customer-service line, it 
didn’t matter whether he was pleasant, irate 
or asked for a supervisor. “It was always a dead 
end,” he says. So Torrey, who had heard that 
Comcast handled customer complaints better 
on Twitter, directed a tweet to the company that 
Labor Day evening. Within ten minutes, he says, a 
representative responded -- and later confirmed 
that the box was the problem. The next day, 
Comcast installed a new box.

With social media in the picture, you have a 
powerful new weapon for getting satisfaction 
when a merchant wrongs you - as well as new 
ways to prevent a problem from happening. 
That’s not to say that getting good customer 
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twitter as Part 
of your Arsenal 

Against Bad 
Customer Service  



service by dialing or e-mailing is a dying art. 
Social media, which can move your private 
conversation to a public forum, thereby bringing 
peer pressure to get a quick response from 
a business. The power you wield: A vast network 
of people could see the full account of your poor 
customer service online and decide to take their 
business elsewhere.

A lot of business knows that tweets from an angry 
or frustrated customer are visible to people who 
“follow” his or her feed and potentially to many 
more Twitter users if the customer’s followers 
“retweet” the comments – that is, copy and post 
them for their own followers to see. And, anyone 
who searches for a company’s name on Twitter 
will see comments that people with public 
Twitter accounts post. So the sooner a business 
stamps out small fires online, the less likely it’ll 
have to extinguish a conflagration later. 

If you know that a business has a strong presence 
on Twitter and especially if you’ve heard success 

stories from other customers – you may save 
time by going straight to Twitter with a problem. 
Or, as in Torrey’s case above, tweeting about it 
may be step two if you’re unhappy with how 
a business has handled your complaint using 
other channels. Search for the company’s name 
at  Twitter.com, and address your tweets to the 
business’s account. If your search turns up a 
page designated for customer service, send 
your messages to that account. Specify your 
problem, and don’t be surprised if the rep asks 
you to switch to a conversation using direct 
messages, which are private. Still, you don’t have 
to forgo the advantage of a public spotlight, you 
can continue to tweet your dissatisfaction if the 
private exchange proves to be fruitless.

But remember, don’t send anyone sensitive 
information, such as credit card or account 
numbers, on Twitter or other Web sites that 
aren’t secure. If such information is required, 
you should move to the traditional phone call. 
The fact is that the influence you wield on social 

networks could affect how a business treats 
you. Some corporations per example, scores the 
influence of individuals on social media based on 
several factors, such as how far a user’s messages 
spread across Twitter and how effectively his 
or her posts generate responses from others. 
Some call centers also use the scoring system to 
route calls so that people with the most online 
influence get priority service. A particularly bad 
experience could go viral regardless of who 
it happens to, and Twitter (and other social 
medias) became an effective weapon in your 
modern new arsenal. 

If you’re a longtime customer of a business, 
mentioning your loyalty doesn’t hurt. Set a 
deadline like two weeks is standard for the 
company to reply before you report the issue to 
a consumer or federal agency. Sometimes the 
mere threat of action by a government agency 
is enough to catch a business’s attention. Go 
to  www.consumeraction.org to see a sample 
complaint letter.  
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Conflito Legal Entre Pai 
Americano e Mãe Brasileira
Pela Guarda do Filho Chegou 
até o Congresso dos EUA
A briga judicial pela guarda de um menor de seis 
anos de idade e que já dura três anos repercutiu 
ate mesmo na mídia americana depois que o pai 
americano chegou a pedir ajuda ao congresso 
dos EUA para ter o retorno do filho que se 
encontra com a mãe no Brasil. O menino, que foi 
levado pela mãe, Marcelle da Rocha Guimarães, 
dos Estados Unidos para Salvador, na Bahia, em 
2013, fez com que o pai, o médico americano 
Christopher Scott Brann, no desespero, chegasse 
a ir até o Congresso dos EUA para cobrar a 
repatriação do menor. 

O médico americano através de seu advogado 
defendeu que o filho retornasse do Brasil 
baseado no cumprimento à Convenção de 
Haia, que define aspectos civis do sequestro 
internacional de crianças, e com base no Ato 
Sean Goldman, que prevê uma série de medidas 
que os EUA podem tomar quando o país não 
cumpre convenção, nesse caso o Brasil, como 
represálias políticas e econômicas.

“No Direito Civil, a Convenção de Haia é uma 
das convenções mais respeitadas do mundo. 
Se não houvesse convenção, não haveria 
segurança nenhuma sobre famílias com pessoas 
de nacionalidade diferente. Se a criança sair de 
onde mora sem autorização da Justiça, o país 
que receber vai mandar de volta para o judiciário 
daquele país [de origem] determinar quem vai ficar 
com a guarda. A convenção não prevê discussão de 
guarda, só o retorno da criança. É competência do 
judiciário estrangeiro decidir sobre a guarda”, disse 
o advogado do pai americano. 

Por outro lado, a advogada da mãe do menino 
está confiante quanto à causa dizendo que a 

justiça brasileira é competente para apreciar a 
questão e que aplicou a convenção de Haia nos 
artigos 12 e 13, que estabelecem exceções para 
que a criança não retorne aos Estados Unidos.

Segundo o advogado do pai, o problema é que 
a mãe da criança recebeu autorização do pai 
para o menor viajar até o Brasil para assistir 
ao casamento de um tio do garoto, em 2013, 
só que, desde então, a mãe não retornou com o 
menino. Até antes dessa viagem, o garoto vivia 
com o pai e a mãe, em Houston, no Texas, em 
guarda compartilhada determinada pela Justiça 
americana desde 2012. A criança nasceu nos EUA 
e foi fruto de uma relação que também começou 
em solo americano. 

O advogado que defende o americano 
ainda afirmou que a autorização de viagem 
determinava o retorno do menor em no máximo 
30 dias, o que não aconteceu. Dois meses depois 
que mãe e filho deixaram os EUA, a defesa do 
americano entrou com um processo de busca e 
apreensão do menor na Justiça Federal brasileira, 
mas não conseguiu o retorno do garoto. 

O impasse continua e já se alastra por mais de 
três anos. O desespero do pai americano fez com 
que ele chegasse a recorrer ao Congresso dos 
EUA para pressionar o governo brasileiro. Esse 
fato inusitado terminou gerando noticia em 
varias mídias nos EUA, principalmente no vácuo 
das Olimpíadas no Brasil.  
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Piracanga Ecovillage: 
Ecological Destiny in 
South Bahia

Hidden just few miles south of Itacaré, in 
South Bahia, Piracanga is the beautiful 
beach which hosts a super special 
community: the sustainable Piracanga 
Ecovillage project. The community was 
born from the dream of a group of people 
who wanted to live in harmony with nature, 
inside and outside, and now has people 
from over 20 nationalities.

The name “Piracanga” was given by its first 
inhabitants, and in Tupi means “Old Fire”, 
making reference to the many freshwater 
trails that flow calmly, parallel to the 
mangrove forest on the way to the sea. 
Situated between the towns of Itacaré and 
Maraú in an Ecological Sanctuary consisted 
of salt marshes and mangroves of the 
Atlantic Forest , Piracanga is one of those 
magical places that arouses admiration and 
unique sensations . Despite the spiritual 
side and the peaceful atmosphere that the 
place offers, it also held activities for those 
looking for eco-tourism and adventure, with 
special points for canoeing and stand up.

It was in this environment that a few years 
ago, eco-tourism has developed, from 
the opening of the Green Line. After the 
construction of this road, which connects 
all the sights of the Cocoa Coast, the 
place began to be prepared with touristic 
infrastructure with the construction of 
a Healing Center, an Ecovillage, and a 
community known as Piracanga Ecovillage.

This place became known because of the 
Piracanga Ecovillage and its proposal for 

sustainable living on site. The 21st century 
is surrounded by technology, unhealthy 
lifestyle, and busy life, however, every year 
this place welcomes new residents who are 
seeking for principles of fraternity, such 
as solidarity, generosity, collaboration, 
cooperation, respect, mutual support, a 
way to live in peace and harmony, and good 
energy. This type of community is a global 
trend, is less technological, and shares the 
concept of “sharing economy “in which 
people share goods, products and services.

The local community believes in the 
spiritual mission that the ecovillage 
provides: a place of evolution and constant 
growth without limits, where life in 
community and the respect for nature is the 
base for everything. At this space, people 
can discover through courses, seminars, 
and workshops, ways to work on their 
development and personal transformation 
individually and in groups.

In addition to the awakening of the human 
consciousness, the place has as one of its 
goals, the environmental preservation 
and the constant learning about the flora 
and fauna. This in the community means 
minimizing the use of resources and 
consumption, protecting the animals; 
taking care of your own waste, and being 
aware of the importance of water resource, 
using products and processes that are 
sustainable and ecologically friendly.

In Piracanga, all the electricity needed is 
provided by solar energy, because it’s clean 

and renewable. It ensures the operation 
of water pumps, electronic devices, and 
lighting for houses. The community houses 
and all the ecovillage in general, have 
autonomous systems, and have this energy 
source as the only one. The center has its 
own system with batteries, and uses diesel 
generators for operating heavy equipment 
and on cloudy days.

There is internet in Itacaré, so people can 
use computers, cell phones and some 
electronic devices, however with close 
attention and a lot of care to not overload 
the power, which is of community use, and 
to not use it unnecessarily. It is therefore 
requested that residents charge their 
electronic devices during the day, and 
don’t leave any light that is not being used 
on.

The Ecovillage has more than 40 houses in 
which more than 200 people of different 
nationalities live. If your focus is just to visit 
the place, you can stay in the community, 
and during your stay you’ll have the 
opportunity to meet village members, 
while respecting the private space of each 
family.

There is always what you do in Piracanga. 
The center offers a wide range of courses, 
workshops, and experiences. You can 
also try therapies in the Healing Space, 
volunteer for some of the local projects and 
take enjoy the food courts. Dances, sports, 
and music are also common there. 

By Laís Oliveira
*Translation: Amanda Pepper
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If you seek tranquility and relaxation, 
it certainly is the right destination for 
you. And if you are looking for a spiritual 
experience, the Ecovillage has a Holistic 
center dedicated to spirituality. Their goal 
is to inspire humanity to be happy, free, 
and able to realize their dreams, because 
residents believe that any change in the 
world must start from us.

For those who want to practice material 
detachment and live in an environment 
that values the collective consciousness 
in harmony with other people, nature and 
animals, this is the ideal place to live, or 
at least to experience. Bahia is known as 
the magic land and a tourist paradise, and 
Piracanga seems to be a magical place full 
of good vibrations! 



O Respeito é Coletivo 
e a Fé é Individual Por Arlindo Júnior

A cada dia que passa aumenta mais a intolerância 
e a falta de respeito ao livre arbítrio do próximo. É 
claro que toda regra tem suas exceções. Eu vejo os 
Cristãos querendo empurrar Cristo goela abaixo. 
Querendo o seu convertimento a determinada 
religião a todo custo. A ponto de se tornar "inimigo" 
de quem segue um caminho diferente. 

Vejo os de religião de matriz africana que se julgam 
"os perseguidos", mas são os primeiros a criticar e 
não aceitar que outro cidadão afro descendente 
não tenha os mesmos princípios religiosos. Aí 
me vem os ateus falando de fanatismo religioso, 
mas os mesmos são os mais fanáticos. Fazem 
campanha pra provar a inexistência de um Deus 
vivo. Baseado em estudos científicos. Onde a maior 
prova de fé é acreditar na teoria do "Big Bang". 
Onde o universo nasceu de uma grande explosão 
originado do nada. Wow!

Caindo para a política a mesma coisa. Os da 
esquerda sempre se passando por vítimas e de 
perseguidos pela a elite. Alguns levantando a 
bandeira de regimes falidos com ditadores que só 
deixam o poder depois de mortos, e a democracia 
que só funciona quando eles são oposição. No 
poder querem censurar tudo. Me parece, que 
em parte, a época dos coronéis escravocratas 
que adoravam ver o pobre e o negro sempre em 
condições desiguais ainda esta viva. 

Seus filhos ocupam as vagas nas universidades 
federais que deveria ser do pobre. O vestibular é 
o que se tem de mais covarde. Quais as chances 
do filho do pobre que frequenta as escolas 
públicas com pouca estrutura e qualidade de 
ensino inferior, contra os que estão estudando nas 
melhores escolas do país. A mesma elite que não 
aceita o pobre no poder. Seja de esquerda ou de 

direita, vemos uma realidade triste de que quando 
se consegue chegar no poder, engravatado e com 
todos os benefícios que o sistema oferece,tudo 
muda. Claro, como toda regra, existem exceções, 
mas raríssimas.

Temos que respeitar quem pensa e quem enxerga 
o mundo de forma diferente. Você pode e deve 
expressar sua fé ou a falta dela. E também suas 
convicções de uma forma em geral, mas não 
precisa atacar o próximo. Lembro que liberdade 
de expressão é o direito de qualquer indivíduo 
manifestar, livremente, ideias, opiniões e 
pensamentos pessoais sem medo de retaliação 
ou censura – seja por parte de um governo ou 
de membros de uma sociedade. É um conceito 
fundamental nas democracias modernas e em 
sociedades mais justas. 
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O Brasil foi Representado no 
Miss Panamérica Pela Beleza e 
o Talento Pernambucano Por Laís Oliveira

O concurso de 2016 ocorreu no dia 27 de Agosto, no 
M3 Live Bar & Grill, em Anaheim, Califórnia, numa 
noite cheia de energia e beleza de várias cores e 
etnias. O famoso evento de beleza e cultura, que 
acontece em Los Angeles desde 1985, celebrou 
seu trigésimo primeiro ano com 15 representantes 
vindas de: Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Peru, 
USA, Honduras, México, Republica Dominicana, 
Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Trinidad e Tobago, 
Nicarágua e Brasil. A vencedora deste ano foi a 
representante de Costa Rica, seguida por Estados 
Unidos e Colômbia, nos segundo e terceiro lugar, 
respectivamente. 

A linda representante do Brasil, a atriz e modelo 
Amanda Pepper, não levou a coroa, mas a 
experiência foi extremamente positiva, pois ela 
competiu com modelos já experientes na passarela e 
em concursos, enquanto que para ela era a primeira 
vez. "Foi um grande desafio. Não tive nenhuma 
experiência em passarela antes e desde que aceitei o 
convite para participar do Miss Panamérica, em Abril, 
passei quatro meses focando em aulas de passarela, 
dieta e exercício", afirmou.

A jovem e talentosa Amanda é natural de Recife, 
Pernambuco, e vem conquistando seu espaço em 
Los Angeles. Desde criança era apaixonada por 
teatro e cinema. Aos 11 anos começou a fazer 
cursos de teatro e soube que era essa a profissão 
que queria seguir para a vida toda. "Vi que o que 
queria fazer era atuar, pois poderia usar isso 
como ferramenta para contar estórias, transmitir 
mensagens e fazer com que os que assistem 
sentissem algo e que, pelo menos por um tempo, 
pudessem refletir sobre a estória que ajudo a 
contar interpretando. Como aprendi muito sobre a 
vida vendo filmes, sei que também posso ensinar 
interpretando", revelou Amanda.

Amanda viveu em São Paulo e estudou teatro 
musical na “4 Act Performing Arts”. Mas Los 

Angeles sempre lhe encheu os olhos, e em 2014 
ela desembarcou na capital do cinema e do 
entretenimento com um visto de estudante para 
aprimorar o inglês, fazer um curso de teatro, 
construir novas amizades e ampliar o network na 
área artística. Em 2015 essa sagitariana, aventureira 
e corajosa, realizou um grande sonho e concluiu o 
seu curso de teatro no Glendale City College. 

Com apenas 21 anos (*2016), sua carreira é curta, 
mas cheia de trabalhos. A atriz fez estágios de 
curta temporada em uma agência de talentos e 
uma produtora de filme. Ela já atuou em diversas 
peças de teatro, curtas, comerciais de TV e 
também fez trabalhos como modelo publicitária. 
Uma das peças de teatro que participou, 

intitulada de "Play", na qual ela era uma das 
personagens principais, teve duas temporadas e 
recebeu um prêmio em Utah pelas performances 
realizadas no estado.

Atualmente Amanda Pepper está dublando 
algumas novelas latinas em português, uma 
experiência que ela afirma estar sendo inovadora 
e excitante. Já dublou cinco novelas e atualmente 
está em sua sexta (Agosto/2016). Trata-se de 
uma novela Venezuelana que se chama "Corazón 
Tracionado", na qual sua personagem se chama 
Virginia. Como amante da atuação, seu hobby 
é ir ao cinema. Ela leva uma vida saudável sem 
frituras e refrigerantes, gosta de quase todas as 
frutas e procura sempre tomar muita água.  
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RIT TV
Boa Opção de TV Brasileira nos EUA
A Rede Internacional de Televisão (RIT ) agora está 
mais presente nos Estados Unidos. A emissora 
brasileira que já tem sinal nos EUA a alguns anos, 
mais recentemente, passou a ter cobertura em 
70% do planeta através dos principais satélites 
de sinais analógicos e digitais,  e começou a 
operar com uma nova transmissão. A RIT está 
disponível gratuitamente para até dois milhões 
de lares assinantes dos pacotes internacionais 
da Dish Network nos canais 9815 e 603-4. Uma 
nova forma de produzir TV passou a ter maior 
abrangência em território americano. 

Com ampla cobertura jornalística, as 
principais informações do Brasil e do mundo 

são atualizadas com responsabilidade.  Os 
programas de entrevistas abordam prestação de 
serviço, saúde, educação e cidadania, mas um 
fato interessante é que a emissora nunca fez uso 
de sensacionalismo de modo a expor emoções 
com o objetivo de atrair audiência. Hoje, a RIT 
tem nos Estados Unidos uma nova plataforma 
para se comunicar com milhares de brasileiros 
que moram no país além de ser uma opção para 
toda a comunidade de língua portuguesa com a 
mensagem fundamentada em valores cristãos.

Além da programação internacional a RIT 
EUA também possui conteúdos locais e 
ainda em setembro uma grande novidade 

estará chegando.  Entre os destaques de sua 
programação esta o programa PONTO DE 
VISTA, um talk show dirigido e apresentado pelo 
Pastor Glauber Morare ao vivo de segunda a 
sexta às 11pm(ET )/8pm(PT );  o SALA DE AULA,  
que ensina a língua inglesa de forma dinâmica 
com traduções de músicas de segunda a sexta 
às 7pm (ET )/4pm(PT ); e varios programas de 
entretenimento que inclui o programa Show da 
Fé, dirigido e apresentado pelo Missionário R.R. 
Soares. E em breve a RIT EUA começará o BY RIT, 
um programa de varejo que vai estimular os 
negócios dos empresários – www.RITTV.com  



A história é parecida com a de muitos brasileiros 
que migram para os Estados Unidos todos os 
anos: viajar para estudar e adquirir experiência 
com o idioma local para voltar ao Brasil. Mas 
no meio dos planos, o tempo vai se estendendo 
e quando vê, lá se vão vinte anos morando em 
outro país que já pode ser chamado de lar. Assim 
aconteceu com Marcelo “Girafa” que aos 19 anos 
se mudou com sua atual esposa Suzana para a 
Califórnia e daqui não saiu mais. A diferença é 
que ele decidiu não abandonar as suas raízes e, 
ainda, semeá-la por onde passa.

Até o final da adolescência o Marcelo “Girafa” 
(nome de Capoeira) trabalhou em diversos 
empregos no Brasil, de feirante a representante 
de vendas, mas a vontade de expandir os 
horizontes e aprender outra cultura o levou, junto 
de, na época, sua namorada a se mudar para os 
Estados Unidos, mais precisamente Los Angeles. 
Na mesma semana em que chegou, com a ajuda 
de uma única amiga que tinha em L.A, já foi 
trabalhar em um restaurante mesmo somente 
com o básico de inglês. 

Ele se virava como podia e relembra a época 
difícil que viveu nos primeiros anos na terra do Tio 
Sam nos quais, em pratica, teve realmente suas 
primeiras aulas de inglês e espanhol: no fundo da 
cozinha do restaurante, entre a louça para lavar 
e os vegetais para cortar. “O primeiro ano foi 
extremamente difícil devido ao choque cultural 
e à barreira linguística! Muitas vezes cheguei 
a estender a mão cheia de dinheiro porque não 
conseguia entender exatamente o preço do 
produto ou quanto deveria voltar de troco... 
demora um bom tempo até a gente apender 

O Sonho Americano:  
As Dificuldades e Realizações 
de um Capoeirista de Santos-SP 
em Los Angeles Por Lindenberg Junior e Lais Oliveira

O primeiro ano foi extremamente difícil 

devido ao choque cultural e à barreira 

linguística! Muitas vezes cheguei a 

estender a mão cheia de dinheiro porque 

não conseguia entender exatamente 

o preço do produto ou quanto deveria 

voltar de troco...
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coisas como “a buck and a quarter”, que significa 
US$1.25. Você sabe, aquele inglês gíria do dia a 
dia mesmo”, relembra Marcelo.

Mas aos poucos a vida foi melhorando e a vontade 
de se conectar ao Brasil e sua cultura praticando 
a capoeira, que treinava desde os 15 anos em 
Santos, não o deixava. Girafa levou seu inseparável 
berimbau para Los Angeles mesmo sem saber 
se o esporte era praticado em algum lugar da 
Califórnia. Em 1998 conheceu o Mestre Amén 
Santo, fundador do Brasil Brasil Cultural Center e do 
grupo Capoeira Batuque, e a partir de ai, as coisas 
começaram a melhorar. O senso de comunidade 
do grupo de capoeira o ajudou a conhecer mais 
pessoas e a ampliar o sua network, na Califórnia 
principalmente.  A partir desse momento, Marcelo 
“Girafa” também passou a ser mais um brasileiro 
que ajudava a divulgar a capoeira, bem como a 
música e a cultura afro-brasileira nos EUA. 

Sempre correndo atrás da superação profissional, 
após algum tempo ele se certificou como 

personal training pela National Association 
of Sports Medicine (NASM) e pela American 
Heart Association.  Em 2011 recebeu o título de 
graduação como Contra-Mestre de Capoeira 
pelo Grupo de Capoeira Batuque, e em 2015 foi 
reconhecido como Contra-Mestre de Capoeira 
pela prestigiada USA Martial Arts Hall of Fame. 
Decidiu, então, que era hora de abrir o seu próprio 
espaço. 

Relembrando o modo que a capoeira é feita no 
Brasil, ele resolveu abrir as portas de sua própria 
casa e criar um seu centro de treinamento. No 
começo de 2016 esse projeto amadureceu e 
nasceu o Brazilian Fitness & Cultural Center 
de Encino (parte da região do vale da cidade 
de Los Angeles). “No Brasil, muitas vezes as 
aulas são dadas na casa do mestre, é uma 
relação mais íntima entre aluno e professor, na 
qual os detalhes não são poupados e é dada 
atenção máxima a cada aluno/pessoa, tipo um 
“personal training”. Resolvi abrir as portas da 
minha casa, transformar um dos quartos em 

um fitness studio e utilizar o fundo do quintal 
da casa que tem muito boa estrutura, para dar 
as aulas de capoeira”, nos diz Marcelo.

“A meta é fazer do centro um ponto de 
referência não só para brasileiros na região 
do Valey em L.A, mas todos os interessados 
em conhecer um pouco mais sobre a cultura 
brasileira. No mês de Setembro vamos receber 
a feijoada anual de confraternização da Soul 
Brasil magazine e pretendemos aos poucos ir 
fazendo parcerias com profissionais influentes 
na área de capoeira e fitness para utilizar o 
nosso espaço de uma forma criativa e versátil. 
Queremos mais na frente usar o espaço 
também para integrar os pais e seu filhos com 
nossa cultura. Aulas de português de uma 
forma diferente e interativa estão em nossos 
planos”, complementa o Contra-Mestre. O 
sonho de Marcelo “Girafa” é que esta semente, 
hoje pequena, um dia cresça e seja referência 
da cultura brasileira na área do Valey, na parte 
Norte-West de Los Angeles.  
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Case Study: Hollywood 
and Snapchat
Some of you reading this article might have found 
Snapchat slightly intimidating, because it was 
basically built and popularized by teenagers. But 
the fact is that it's a good channel to reach a massive 
audience in many niches. The key to Snapchat is 
to understand that it should be part of a broader 
strategy, and it mean that you’re going to need to 
promote yourself on other channels as well before 
you can start diverting people to Snapchat. So for 
example, you can create a video and then share it 
to Twitter and Instagram, as well as saving it as your 
story and sending it to your friends. This then lets 
people who are following you on Facebook and on 
Twitter see what you’re posting on Snapchat, so 
they’ll think it looks interesting and therefore want 
to follow you. 

You simply need to upload the video and then add 
the comment “Add me on Snapchat for more of my 
adventures” for example. Someone in “Hollywood” 
who does this very well at the moment is Arnold 
Schwarzenegger. Arnold is someone who has really 
grasped the idea of social media and who is using 
it in very smart ways to build a bigger audience.  
Recently, Arnold posts a picture of himself cycling 
in a new city and said that he never accepted the 
excuse that people “don’t have time to exercise”. He 
followed this by saying he goes for a bike ride as 
the first thing he does every time he gets to a new 
city. Then he shares that ride with his Snapchat 
followers. Other times, he will post videos of 
himself talking at events, meeting other famous 
people and generally just doing interesting things 
that his fans might want to see. 

They then get updated with his exploits and feel 
like they’re getting almost privileged access to his 
lifestyle and activities. Every now and then he shares 
these videos on Facebook and so his followers see 
that if they want to get more unique and personal 
content, they need to get onto Snapchat. On the 
marketing perspective, remember: it takes: “five 
touches” to sell someone something. So if you have 

seen someone on TV > liked them on Facebook 
> started following them on Snapchat… then 
you’re already three touches in! Facebook is one 
way to do this but there are several other social 
media channels that are particularly well suited to 
promoting Snapchat. 

Instagram 12 is one great example because it 
already allows you to share short videos. Another 
good option for the same reason is Vine. There are of 
course other ways you can build a bigger audience 
too. One example is to simply promote you on 
your own blog or website. This is just how email 
marketing often works – includes an “Opt-In Form” 
in your blog or website for starting building your 
own mailing list. Likewise, you can grow or promote 
your Snapchat through any other channel.

A good example is YouTube, simply state at the end 
of your videos that you have a Snapchat channel 
where you post more exclusive content for your 
biggest fans and try to make it sound exciting! 
Another tool that you can use and that is popular 
in all kinds of marketing these days is influencer 
marketing. This simply means that you’re teaming 
up with other influencers and sharing your 

audience. For example, you might make a short 
video with another prominent personality on 
Snapchat and then mention the channel of that 
person in your own video. 

Likewise, they might do the same for you, letting 
you appear in one of their videos/photos and 
promoting your account in the process. To make 
this work, you need to ensure that you approach 
creators who are at the same level as you and in 
the same niche. In other words, if you have a 
fitness channel and you sell fitness apparel, then 
you need to make sure that you work with other 
fitness personalities on Snapchat – otherwise their 
13 followers won’t be interested in following you! 

Likewise, you need to avoid approaching the 
biggest names in the industry (like Arnold) because 
they get millions of messages a day and won’t 
be likely to respond to your requests. If you have 
2,000 followers, then approach someone else with 
2,000 followers. Then, when you’ve done that a few 
times and you have 5,000 followers, you can start 
approaching people with 5,000 followers.  Think of 
it like a ladder and try to head toward the top one 
rung at a time.  
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Smart Tip: Social Media & Business
Whether posting AD or entertaining  posts, address problems 

that you product or service will solve for them (potential client). 
It doesn’t have to be a blatant cry for their business. Just making 

people thinking about the problem and creating an awareness that 
you can help contributes with the relationship.

A message of:
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Margareth Menezes 
Será a Atração Principal do “Brazilian 

Carnaval Micareta” em Outubro – 
em Los Angeles e São Francisco

O Brazilian Carnaval Micareta, um novo 
projeto do produtor Ariel Del Mundo acontece 
em Outubro e tem na estrela baiana Margareth 
Menezes a grande atração. Serão dois eventos, 
em Los Angeles e São Francisco, dias 1 e 2 
de Outubro respectivamente.  O evento em 
São Francisco em parceria com Tuka Events 
e Nativa Productions, acontece no Club 
Roccapulco a partir das 9pm enquanto o 
de Los Angeles acontece na cobertura ao 
ar livre do Club Fuego, em Downtown L.A a 
partir das 4 da tarde. Serão dois dias de pura 
energia e contagiante música na “rebaba” 
das celebrações do dia de independência do 
Brasil em Setembro e que acontece em diversas 
cidades dos Estados Unidos. 

As duas apresentações de Margareth 
Menezes promete ser uma excelente 
opção para entender as celebrações e cair 
na gandaia da alegria com a dona dos hits 
eletrizantes "Faraó" e "Dandalunda" e uma 
das musas do Axé da Bahia. A primeira música 
gravada por Margareth, em 1987, “Faraó”, foi 
também o seu primeiro hit. A musica estourou 
nas rádios e “bombou” em todo o Brasil. Na 
época, o samba-reggae já fazia parte dos 
blocos afros de Salvador e já se misturava 
com os instrumentos eletrônicos. Depois 
do enorme sucesso, a cantora gravou seu 
primeiro CD, Margareth Menezes, que tinha a 
música "Ellegibô".

David Byrne, um dos precursores do New Wave e 
ganhador de vários Grammys, ouviu sua musica 

e a convidou para abrir sua turnê internacional. 
Foram mais de 50 shows ao redor do mundo. 
Seu CD foi lançado lá fora e a música "Ellegibô" 
ficou durante 11 semanas na lista de sucessos da 
revista Billboard, na categoria world music. Uma 
verdadeira divulgação da musica afro-brasileira 
ao redor do mundo. 

De lá pra cá Margareth Menezes é presença 
constante todos os anos nos carnavais do Brasil, 
participa de grandes eventos com outros artistas 
brasileiros e cumpre agenda lotada durante o 

resto do ano dentro e fora do país. Em Setembro 
a musa negra baiana estará cumprindo vários 
compromissos na área da baia de São Francisco 
como uma participação no já conhecido (entre 
músicos profissionais) “Brazil Camp”.  O Club 
Roccapulco esta localizado no endereço 3140 
Mission St., São Francisco enquanto o Club Fuego 
esta localizado na 1248 S. Figueroa St, Los Angeles 
– Mais informações: www.arieldelmundo.com ou 
www.micaretaSF.com  





1) fILL In reAL SurveYS
It’s true that you can make money by giving 
your opinion! Companies are willing to pay you 
to participate in focus group to find out what 
you think about all sorts of things. Although 
it won’t earn you mega-bucks, you can make a 
nice side income filling in surveys for various 
companies online. Surveys range in complexity 
and time required, and payouts will also vary 
between survey providers. Whatever you do, 
make sure you read reviews of any website 
promising to pay you for surveys. Steer clear 
of scammers! If they ask for your credit card 
information or ask for an up-front payment 
with promise of money down the road, back 
off. Some surveys may ask which banks you use 
or what purchases you make, but they should 
never ask for your credit card! Best Bet: Finding 
“Focus Groups” for a list of some near you. 
Here is a good start: focusforCash.com, 
findfocusgroups.com, Quirks.com or 
fgfinder.com. These sites also let you sign 
up and give you details so that researchers 
looking for your demographic can find you. 

2) Be A BooK fLIPPer
Whether you are clearing out your shelves or 
hitting up flea markets and secondhand shops, 
those used books could be worth big bucks. 
That’s thanks to reselling sites that connect 
you to used-book buyers and make it a cinch 
to zero in on the titles that’ll get you the most 

cash. Hit up Goodwill, yard sales, thrift shops 
and your own (or your grad’s) bookshelves and 
find out the resell value of the book right way 
with the help of new Apps on the market such 
as BookScouter.com. The free site helps max 
out your earnings by comparing what more 
than 50 used-book vendors are willing to pay 
for a particular book. And you can do it on 

the spot! Just plug in the book’s ISBN number 
(usually found near the book’s bar code), and 
it generates a list of offers – then just pick the 
best price. 

3) SeLL Your PHotoS
Love to take photos? Have a Smartphone 
or your hard drive full of pictures? All those 

New Ways to Make $$$ 
in America

(Or that Can Help you Pay your Bills)
More and more people are earning money from home or from your computer or in short, from different ways using technology 
and new platforms every single day. And for those living in U.S, it is possible and a reality more than for those living in another 
country. Although it might not be as easy as some scammy websites make it seem, it is very possible with some work! Yes, I’m 
afraid that you do need to do some work. But the more you do, the more it will pay off. So, without further ado, here are our six 
(6) ideas we have selected (or six chances):
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images could be worth cash because new Apps 
like Foap.com and stock photography websites 
like Photodune.net. Of course, if your photos 
are really good then you can create and sell 
prints for a larger sum of money. However, that 
field is extremely competitive, so you probably 
shouldn’t set your sights too high when you’re 
just getting started. But as our focus here is 
the most new and easy way to make some 
bucks, we “stay focus” with the Apps and smart 
phones. Download the Foap App and you are 
ready to go! You’ll need a Pay Pal account: 
when one of your snaps gets selected, Foap 
will deposit the money ($5 for you, $5 for 
Foap) straight into your account. Other photo-
selling Apps to check: ScoopShot.com and 
ImageBrief.com.

4) mAKe moneY LIStIng 
muSIC And wAtCHIng tv 
Catching a flick, watching your can’t-miss TV 
shows and listening can actually put some 
cash in your pocket. Cash in by watching TV: 
Let advertisers know that television shows 
your watch so they can better target their 

demographic audience. All you have to do 
is download the free viggle App to your 
Smartphone, open it when you are watching 
TV and “check in”. Your phone’s microphone 
picks up the show’s audio, relaying the info to 
Viggle. After you’ve checked in, you can close 
Viggle and use the other Apps on your phone. 
Cash in listening to Tunes: Become a music 
scout for SlicethePie.com, a company that 
helps emerging artists figure out how well 
their songs are received. All you have to do is 
listen to tunes and write a brief review of each. 

5) turn SmALL CHAngeS 
Into BIg BuCKS
Those coins in your jar (in home) or car or 
wallet may be worth, well, a pretty penny! 
That’s thanks to collectors and dealers who are 
on the hunt – and willing to pay big bucks for 
rare money. In days past, coins were minted 
using silver, and now, they are worth more 
than their face value. Any coin with a date of 
1964 and back is made of 90% silver! And it can 
be worth a dollar of more based on the value of 
the silver alone. Another golden oldie: “wheat-
backed” pennies, which featured wheat stalks 
on the reverse, especially if it is from 1913 
through 1920’s. They are valuable because 
there were so few made. Pay attention: a 1911 
bright red wheat-backed penny might be 
worth US$1000 depending on the condition. 
Check CollectorsCorner.com.

6) SeLL tHIngS You no 
Longer wAnt!
This one should be “old” for some or our readers, 
but yes it is good to reminder you! Although 
you won’t be able to rely on this moneymaking 
method forever, selling things you no longer 
want is a great way to bring in some quick cash. 
People are always looking for bargains on sites 
like eBay and Craigslist. And more recently, 
you can also sale your staff (product or service) 
through different social media platforms like 
facebook and Instragan. Smart Tip: write a 
can’t resist description and post attention with 
great photos!

ConCLuSIon
These aren’t the only ways to make some 
cash in this new era that includes much of 
the “digital world”. Please read this article in 
our website www.soulbrasil.com for more 
interesting ways – Find it in our homepage 
during the month of September (2016) or just 
use the “search” on the top (write the title of the 
article). It is good to reminder you that some 
of this options might take you longer than 
others to see that cash in your account, but it’s 
a new reality making cash from home or from 
your computer or from your Smartphone. Who 
knows, you might even make a new career for 
yourself with some of this new opportunities 
these days. 
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Experiências Educacionais nos 
Estados Unidos para Brasileiros 
– Ainda no Brasil ou Já em Solo 
Americano Por Rebecca Carvalho

A maioria dos brasileiros morando no Brasil sonha 
na possibilidade de estudar nos Estados Unidos ou 
em outros tantos países como Inglaterra e Austrália, 
mas muitos vêem esse sonho como algo impossível 
de se realizar. Com a experiência de ter estudado e 
me formado pela Lawrence University, em Wisconsin 
(EUA), gostaria através desse artigo de desfazer 
os estereótipos e pedestais montados referentes à 
possibilidade de aprofundamento educacional nas 
terras do Tio Sam .

A verdade é que, no caminho para o progresso, 
está apenas o medo de tentar e, igualmente, uma 
boa dose de pouca informação. Como jornalista 
e principalmente, como alguém que já vivenciou 
algumas etapas para tornar os meus próprios 
devaneios uma realidade, pretendo trazer aos 
estudantes brasileiros com anseios semelhantes aos 
meus, o bom e velho benefício da comunicação.

Por tantas razões, principalmente econômicas, 
erroneamente acreditamos que parece irônico e um 
grande desperdício mental sonhar em estudar nos 
Estados Unidos. A verdade, no entanto, é que muitas 
instituições acadêmicas americanas desejam receber 
alunos estrangeiros, o tanto quanto esses alunos 
gostariam de ingressar nessas instituições. 

Aos brasileiros morando no Brasil e também aos que 
já residem nos Estados Unidos, existem várias opções 
acadêmicas oferecidas ao candidato em parceria entre 
o governo brasileiro e americano. Entre essas opções, 
as mais conhecidas para o campo de intercâmbio 
educacional ingressam em instituições americanas de 
Ensino Superior e de pesquisa cientifica. São elas:

1) ProgrAmA JovenS emBAIxAdoreS 
(YoutH AmBASSAdorS):
Para os estudantes de nacionalidade brasileira, 
residentes no Brasil, o sonho pode começar cedo com 
o programa Jovens Embaixadores da Embaixada dos 
Estados Unidos no Brasil. Se você tem boa habilidade 
comunicacional em inglês (mas nunca viajou para 
o exterior), está entre 15 e 18 anos, estuda na rede 
pública de ensino, está envolvido em voluntariado, 
e vem de uma família de baixa renda, é você quem 
a embaixada dos EUA está procurando. O programa 
Jovens Embaixadores foi fundado em 2002 como 
uma iniciativa de responsabilidade social. 

2) ProgrAmA oPortunIdAdeS 
ACAdêmICAS (oPPortunItY grAntS): 
O programa Oportunidades Acadêmicas apóia 
brasileiros, residentes no Brasil, com potencial 
acadêmico para estudar nos Estados Unidos, mas 

sem condições financeiras para participar do 
processo de candidatura e ingressar em instituições 
americanas de Ensino Superior. O “Oportunidades 
Acadêmicas” não é garantia de impressão numa 
universidade americana, mas é um programa 
de apoio e consultoria acadêmica, no qual um 
coordenador acadêmico da EducationUSA orienta o 
aluno durante o período de envio de formulários de 
inscrição. O programa oferece ajuda, inclusive, na 
escolha das melhores universidades de acordo com o 
perfil acadêmico e planos profissionais do candidato. 

3) orgAnIZAção doS eStAdoS 
AmerICAnoS – fundo rowe (rowe 
fund):
Para brasileiros morando nos Estados Unidos ou 
brasileiros saindo do Brasil para estudar numa 
instituição americana (aceito por uma universidade 
americana, mas não recebeu bolsa de estudos suficiente 
para financiar a educação). Nesse caso, o Fundo Rowe 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) é 
a opção mais indicada. Estudantes, professores, e 
outros indivíduos que já se encontrem em instituições 
acadêmicas e desejam continuar estudando, também 
podem se candidatar. Cursos de capacitação, pesquisas 
acadêmicas, ou programas de obtenção de certificados 
técnicos, também são financiados pelo Rowe. Para obter 
acesso a uma lista completa dos candidatos elegíveis ao 
Rowe, checar o website da OEA.  

*Esse artigo é uma versao curta do artigo 
original que pode ser encontrado por completo e 

como mais detalhes em nosso website – 
www.soulbrasil.com (digite o nome do artigo no 

“search” ou busca no topo).

*Rebecca Carvalho é autora de livros infantis 
e jornalista interessada em jornalismo 

investigativo e mídia alternativa. Vive 
atualmente em Porto Alegre e sua primeira 

experiêrncia educacional nos EUA foi atraves do 
Programa Jovens Embaixadores. 
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Twitter como Arma Efetiva 
na Luta dos Direitos do 
Consumidor
Muita gente se sente frustrada quando se trata de 
reclamar pela forma tradicional, via telefone, os 
seus direitos, quando acontece um erro na chegada 
de uma conta de TV a cabo ou celular, ou mesmo 
um produto com defeito, por exemplo. Muitas vezes 
notamos erros ou cobranças que não esperamos 
ou, ainda, qualquer outro tipo de situação que nos 
deixam furiosos, pela negligência, pelo erro, pela dor 
de cabeça e por ter que perder tempo lidando com 
uma situação que não estava em nossos planos. 

Quando ligamos para a linha de serviço ao 
cliente, em muitas ocasiões (quem nunca passou 
por isso que levante a mão!) a primeira pessoa 
que nos atende não resolve nada e nos transfere 
para outro departamento, por exemplo. Algumas 
vezes, a transferência nao se completa ou temos 
que começar do zero, a contar a história de novo 
para o novo represenante da empresa na linha 
telefônica. Essa cena é apenas uma de tantas que 
pode acontecer quando tentamos resolver algo 
usando o serviço ao cliente da empresa A ou B. 
Aqui nos Estados Unidos também acontece isso 
(este problema não é particular do Brasil). Mas 
ultimamente, uma outra forma de dar início a uma 
reclamação ou mesmo complementar ou reforcar 
essa reclamação, esta sendo usada efetivamente 
por varias pessoas. Se trata do uso do Twitter. 

Com as mídias sociais em cena, você tem uma nova e 
poderosa arma para fazer seus direitos valerem quando 
alguém te lesa, bem como novas maneiras de impedir 
que um problema aconteça. Vamos compartilhar 
algumas táticas a serem usadas numa poderosa e 
famosa rede social, o Twitter. Elas vão te garantir bons 
resultados em diversos tipos de abordagem pelo poder 
que exercem: uma vasta rede de pessoas pode ver o 
relato completo de seu serviço ruim ao cliente online e 
decidir contratar outra empresa.

O Twitter se tornou uma poderosa e direta rede 
social para quem deseja receber atenção de uma 
empresa que forneceu um serviço ou produto 
ruim a um cliente. As empresas tem plena 
consciência que tweets de um cliente irritado são 
visíveis para as pessoas que "seguem" o seu feed  
e, potencialmente, para muitos mais usuários 
do twitter, caso seguidores do cliente "retuitem" 
os comentários (ou seja, copiem a mensagem e 
publique-a para que seus próprios seguidores 
vejam). Além disso, qualquer um que procura o 
nome de uma empresa no Twitter pode ver os 
comentários dessas pessoas. Então, quanto mais 
cedo uma empresa apagar pequenos “incêndios” 
on-line, melhor. E dai o porque, em parte, de ser 
efetivo – porque eles (empres) tendem a entrar em 
contato o mais pronto possivel. 

Se você sabe que uma empresa tem uma forte 
presença no twitter, você pode economizar 
tempo, indo direto para ele quando tiver um 
problema e precisar reclamar. Twittar a sua 
reclamação pode ser o passo dois, caso você não 
esteja satisfeito com a forma como uma empresa 
tem lidado com a sua reclamação através de 
outros canais – como o tradicional “via telefone”. 
Procure o nome da empresa no twitter e 
encaminhe seus tweets para ela. Especifique seu 
problema e não se surpreenda se o representante 
te pedir para irem para uma conversa com 
mensagens diretas, que são privadas. Ainda 
assim, você não tem que renunciar a vantagem 
de um holofote público - você pode continuar a 
twittar sua insatisfação se a conversa privada 
revelar-se sem resultados.

Mas lembre-se: não coloque qualquer 
informação importante, como dados de cartão 
de crédito ou números de conta, no twitter ou em 

outros sites. Se essa informação for necessária, 
você deve passar para o telefone. O fato é que 
a influência que você exerce sobre as redes 
sociais pode afetar a forma como uma empresa 
te trata. Algumas empresas medem a influência 
de indivíduos em mídias sociais com base em 
vários fatores, como o quão longe as mensagens 
de um usuário se espalham pelo twitter e como 
efetivamente elas geram respostas de outros.

Alguns centros de atendimento também 
usam o sistema de pontuação para rotear 
chamadas, fazendo com que as pessoas com 
maior influência online tenham prioridade na 
resolução do caso. Se você é um cliente antigo de 
uma empresa, mencionar a sua lealdade  é uma 
boa ideia. Uma boa dica é voce estabelecer um 
prazo como duas semanas (prazo padrão) para 
a tal empresa te responder antes que voce siga 
adiante e tente comunicar o problema a algum 
órgão de proteção ao consumidor ou agência 
federal. Às vezes, a simples ameaça de ação 
por uma agência governamental é suficiente 
para chamar a atenção de uma empresa. Visite 
www.consumeraction.gov para ver exemplos 
de carta de reclamação e mais sobre defesa do 
consumidor.  
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Muitas pessoas pensam que somente as gigantes 
empresas de reciclagem ganham dinheiro. 
Obviamente, em maior escala, claro que sim, 
mas qualquer pessoa (aqui nesse caso focamos 
o artigo nos EUA) pode faturar com as várias 
opções de produtos recicláveis e não somente 
com as tradicionais latinhas de alumínio de 
cerveja e refrigerante, que para muitos, pode ser 
motivo de aversão. 

Aqui vamos abranger as informações sobre 
essa indústria e as possibilidades de você fazer 
uma grana, seja por apenas algum $$$ extra 
ou possibilidades além de suas expectativas. 
A reciclagem de lixo e a coleta seletiva é 
uma indústria bilionária e emprega milhares 
de trabalhadores em vários países ao redor 
do mundo. No caso específico dos EUA, é 
interessante mencionar que, apesar de há anos 
ser uma prática comum, poucas pessoas têm 
conhecimento da oportunidade como negócio.

É importante lembrar que algumas pessoas 
preferem começar um pequeno negócio – 
nem que seja por tempo parcial, e aspirar 
dias de prosperidade do que ter que encarar 
o tradicional “9am as 5pm” de todos os dias. 
Esse particular tipo de negócio apresenta fonte 
ilimitada de materiais recicláveis, investimento 
inicial de baixo custo e margem de lucro elevada.

Neste tipo de empreendimento, a principal 
preocupação inicial seria a logística/transporte e 
armazenamento. Ter inicialmente um transporte 
adequado, sem sombra de dúvida, já é uma 
vantagem. Recipientes de reciclagem e a alocação 
de algum espaço como uma grande varanda de 
um apartamento e/ou uma garage ou quintal de 
uma casa são importantes.

Passo inicial importante: decida que tipo 
de material reciclável será seu alvo. Aparelhos de 
celulares ou computadores usados, baterias ou 
radiadores de automóveis, material que contenha 
cobre, latas de alumínio ou plástico? Isto ajudará 
você a calcular o número de recipientes para 
reciclagem e/ou a quantidade de espaço 
necessária ao manuseio e armazenamento. 
Por exemplo, telefones celulares usados e latas 
de alumínio ocupam menos espaço e podem 
inclusive ser guardados em caixas de papelão.

O próximo passo seria entrar em contato 
com depósitos de reciclagem ou instalações 
de recuperação, onde os materiais coletados 
poderão ser entregues e outras providências 
poderão ser tomadas, se necessário. Distância 
é um fator importante – quanto mais perto, 
menores serão os custos de gasolina. Um último 
passo seria identificar seus pontos de coleta, que 
são os lugares ou estabelecimentos localizados 
em diferentes locais dentro de uma determinada 

área. 

Como todo negocio, seja aqui nos EUA, no Brasil 
ou na China, cultive contatos, faça novos amigos, 
construa uma relação! Isto é muito importante 
para qualquer negócio. Se você almeja apenas 
fazer algum dinheiro extra, saiba que plástico, 
alumínio e metals como cobre são os materiais 
recicláveis por preferir, por motivos de melhores 
preços, mais fácil manuseio e transporte. Seria 
bom recordar que essa é uma indústria bilionária 
nos EUA e com uma abrangência que vai da 
reciclagem de material automotriz e eletrônico 
a reciclagem de madeira, borracha, vidro, 
plástico, metal e tantos outros componentes que 
tenham como destino final, a volta ao mercado 
consumidor. 

Se lembre de que a pratica da reciclagem além 
de poder gerar lucros, podem ajudar a proteger 
o meio ambiente e consequentemente, as futuras 
gerações que irão viver nesse planeta, incluindo 
nossos filhos e netos. No mínimo, isso é uma ação 
muito gratificante. Para mais informações sobre 
o tema visite websites como: www.recycle.net, 
www.waste360.com, www.resource-recycling.com 
e www.letsrecycle.com ou leia a revista digital 
Recycling. 

O Negócio dos Recicláveis nos 
Estados Unidos

Life in U.S | Vida nos EUA (8)

O cobre pode ser 
encontrado em vários 

materiais que já não usamos 
como velhos computadores 

e celulares.
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11742 Central Ave. Chino – CA 91710
(909) 628-8215

Ampla Variedade 
de Produtos Brasileiros!

. Preços Imbatíveis e Ambiente Acolhedor

. Frigorífico

. Padaria
. Cerveja e Vinho
. Produtos Sul-Americanos



UBATUBA
açai bowls

Authentic Brazilian
Açai Bowls, 

Smoothies & Cones

18641 Ventura Blvd. Tarzana, CA 91356    (818) 708-7078tarzana - Koreantown - Northridge - Santa monica 
thousand Oaks - San luis Obispo

www.ubatubaacai.com

Best Deal to Brazil
Los Angeles

San Diego

Seattle

Starting at
$899

Call: 800.399.6186

Best Deal to Brazil
Los Angeles

San Diego

Las Vegas

Starting at
$899

Call: 800.399.6186
$799
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Soul in Shape

Sure, you know exercise is good for you. 
It keeps your weight in check, makes you 
stronger, and keeps you feeling youthful and 
staying active into old age. But did you know 
that exercise can also make you a happier 
person? When you work out and stay active 
on a regular basis, it's not just a coincidence 
that you feel less stressed out, less anxious, 
and generally happier. Here are 6 reasons: 

1) It energizes you
2) It boost your confidence 
3) It fights insomnia
4) It eases anxiety
5) It makes you less stressed out
6) It releases happy chemicals into your brain!

Since 2006 we present some of the most 
beautiful Brazilian living in the U.S. in our 
pages. Check out the photos, who they are 
and what they do to stay in shape at
www.soulbrasil.com/soul-in-shape

get InSPIred!



website owners 
and entrepreneuers…

we can Help you...

(818)508-8753

The Mobile App Industry is currently the fastest growing industry in the 
world. It has grown way bigger then Hollywood’s turnover in just seven 
short years…and stats show that mobile users spend 81% of their time 
on mobile Apps and just 19% on websites. Smart entrepreneurs are 
capitalizing on this dominant trend. If you want more traffic and exposure 
for your business you need to get into this door

introducing…

Mobile Marketing

Get yoUr Mobile 
app Up anD rUnninG 
or 
tUrn yoUr website 
Mobile FrienDly


