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Review | Produtos & Serviços

Pontual Money Transfer se 
Consolida como Empresa Mais 
Segura de Transferência de Dinheiro

Por Laís Oliveira

Há 12 anos no mercado, a Pontual Money Transfer 
é uma empresa especializada em transferências de 
dinheiro tanto dos Estados Unidos para o Brasil, como 
vice-versa, e, mais recentemente, dos Estados Unidos 
para vários outros países através de seu aplicativo 
USEND. Ao longo dos anos, conquistaram fiéis clientes 
oferecendo comodidade, excelência em atendimento 
e o mais importante: segurança e confiança.

Em 2016, algumas empresas de envio de dinheiro 
atuando nos Estados Unidos, inclusive algumas 
brasileiras, tiveram as suas portas fechadas por não 
seguirem a legislação aplicável contra o crime de 
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 
No caso da Pontual, o comprometimento com toda a 
legislação aplicável, incluindo a Lei de Sigilo Bancário 
(Bank Secrecy Act - "BSA") e a Lei PATRIOTA dos EUA, 
de 2001 (USA PATRIOT Act of 2001), e legislações 
estaduais aplicáveis, está presente e expresso em 
todos os serviços prestados pela empresa.

Apesar de estar nos EUA, a equipe da Pontual 
(USEND) é composta por muitos brasileiros, o que 
se tornou um diferencial no ramo, pois valoriza 
a cultura de origem e aproxima os clientes 
com afinidade e entendendo seus anseios. É 
importante que o consumidor saiba que, quando 
envia dinheiro por meio de uma transferência 
eletrônica, os fundos não podem ser recuperados, 
por isso é de extrema importância que haja 
confiança no serviço que está contratando, 
bem como transparência de quem o presta. E 
é exatamente isso que Pontual Money Transfer 
preza desde o início de sua jornada, em 2005.

A lavagem de dinheiro e os crimes financeiros 
causam danos incalculáveis às pessoas e à 
economia norte-americana e minam a confiança 
no setor de serviços financeiros. Por isso, a guerra 
contra estes crimes exige vigilância constante e o 
compromisso de todas as instituições financeiras. 

Estas iniciativas e cuidados são essenciais para a 
empresa, por isso o consumidor pode requisitar 
qualquer serviço sem medo de passar por 
quaisquer dessas situações constrangedoras e que 
podem afetar todo o seu futuro e de sua família.

Com um serviço de transferência simples, rápido, 
transparente e com ótima relação custo-benefício, 
a Pontual Money Transfer se tornou a empresa do 
ramo mais confiável para os brasileiros nos últimos 
anos. “Temos licença de serviços de remessa de 
dinheiro em cada jurisdição estadual nas quais 
a empresa desenvolve suas atividades. É nossa 
política oferecer serviços financeiros, incluindo os 
serviços de transferência de valores e quaisquer 
serviços auxiliares, de acordo com as leis federais 
e estaduais aplicáveis, condizentes com ênfase em 
segurança e solidez”, afirmou Fernando Faysano, 
CEO da Pontual (USEND).  
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New Year | Ano Novo (1) 

Descubra o que o seu Número 
te Reserva para 2018Por Tânia Ferraz

A vibração do Ano 2018 é 11 (2+0+1+8 =11) e, sendo um “Número Mestre”, não será 
necessário soma-lo novamente.  Para a numerologia, esse será um ano no qual as decisões 
rápidas serão exigidas, manter a diplomacia será fundamental e a paciência se tornará 
uma virtude Bons contratos serão amparados por uma Lei Maior. A lição que deve ser 
aprendida é: atingir o equilíbrio superando erros do passado.    

O lado positivo do ano: acordos são possíveis. Oferecerão uma melhor visão social 
e política. O lado negativo: a falta de compreensão e autoritarismo que acarretarão 
transtornos irreparáveis. Mais abaixo, através de uma simples continha, instruímos você a 
descobrir o seu número pessoal para o ano de 2018:

Se já fez aniversário: some o dia + o mês (do 
seu nascimento). Exemplo: uma pessoa que 
fez aniversário no dia 20 de novembro (mês 
11) fará a soma do ano correspondente a 2017 
(pois 2018 começará em janeiro). A soma de 
2017 é 10: 2+0+1+7 = 10. A Soma de 2018 é 
11: 2+0=1+8= 11. Agora voltemos ao exemplo 
de quem nasceu no dia 20 de novembro:  Some 
10. A conta então fica: 20 (dia) +11 (mês) +10 
= 41. Então some os dois números = 4+1 =5. A 
vibração do seu ano pessoal é 5.

Somente somaremos a vibração 11 
(correspondente a 2018) para quem fizer 
aniversário a partir de 1 de janeiro. Exemplo: 
uma pessoa que faz aniversário no dia 20 de 
março (mês 3) ainda está vibrando o ano de 
2017 que é 10. Então 20 + 3 + 10= 43. Daí 

4+3= 7. O numero pessoal até 19 de março 
(1 dia antes do aniversário) = 7. Depois a 
soma fica 20 + 3 + 11 (ano de 2018) = 44. Daí 
somamos 4+4 =8. A vibração do ano pessoal 
em 2018 então é 8.

VEja CoMo SErá SEu ano 
PESSoal

Ano PessoAl 1 – Começa agora um início 
novo em sua vida que irá acompanhá-lo por 
9 anos. Hora de virar a página, esquecer dores 
passadas. Veja o que precisa ser mudado e 
mude. Reconheça a sua capacidade e tome 
iniciativa. Hora de plantar as sementes. 
Concentre-se nos seus objetivos. Planeje 
com sabedoria para dominar o seu futuro. O 
progresso só depende de você!
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New Year | Ano Novo (1) 

Ano PessoAl 2 – O momento é de reunir 
e compreender as experiências do passado, 
dando tempo para que as sementes 
plantadas no ano anterior cresçam mesmo 
que lentamente. Seja paciente, ponderado 
e receptível às ideias alheias. Pratique a 
conciliação, mas não às custas da sua 
integridade. Auxílio nas questões amorosas. 
As sociedades são favorecidas. 

Ano PessoAl 3 – Muitos eventos que 
ocorrem agora estão sendo esperados há 
alguns anos por você. Empregue tempo e 
dinheiro em sua aparência, pois será de grande 
importância para vários aspectos em sua 
vida. As viagens ofereceram oportunidades. 
Reconhecimento profissional está presente 
também. Uma mudança de emprego ou de 
residência é favorável! 

Ano PessoAl 4 – Seja prático e eficiente. 
Precisa colocar as coisa em ordem. Faça 
um orçamento, pague suas dívidas. O 
planejamento é necessário. Muitas coisas 
podem ser conseguidas se usar de forma 
sábia as suas energias. Não permita a 
desorganização. Concentre-se! Contratos 
e acordos legais devem ser escolhidos com 
calma. A cooperação acarreta bons resultados!

Ano PessoAl 5 – Se até então as coisas 
não aconteceram de acordo com as suas 
expectativas, boas notícias estão chegando. 
Recompensa e vitória. Situações difíceis 
serão superadas e as disputas solucionadas. 
Evite agir por impulso, este não é o melhor 
conselheiro. Seja prestativo, mostre sua 
capacidade. As mudanças estão trazendo 
novas oportunidades!

Ano PessoAl 6 –  O lar e os relacionamentos 
exigem sua atenção. Procure ser imparcial. 

Bom ano para o casamento. Sua atitude 
de cooperação cria uma atmosfera de 
felicidade, paz e harmonia. Não permita 
que mal-entendidos ocasionem separações. 
Siga seus pressentimentos. A sua intuição 
será de grande ajuda em suas decisões. 
Pense nisto! 

Ano PessoAl 7 – A sabedoria faz morada 
no coração puro. Sua intuição será de grande 
auxílio, então siga seus pressentimentos. 
Os resultados que obtiver serão decorrentes 
de todo um esforço passado. Caso os seus 
propósitos forem de ordem profissionais, 
alcançará realizações. Situações estagnadas 
serão reativadas e os acordos concluídos. 
As viagens fazem parte dos seus propósitos. 
Progresso! 

Ano PessoAl 8 – Esteja preparado para 
o que der e vier. A necessidade é no sentido 
de mais responsabilidade e disciplina, e terá 
que usar a sua a energia. Saberá suportar 

com coragem os desafios. Dê a si mesmo um 
período de repouso. Cuide da sua alimentação, 
evite alimentos gordurosos ou enlatados. O 
equilíbrio emocional é importante para seu 
sucesso! 

Ano PessoAl 9 – Espere e aceite as 
mudanças, o período é de transição. Elimine 
o inútil e afaste os erros do passado. Isto 
pode ser uma experiência emocional em que 
relutamos em abandonar os obstáculos em 
nossa vida e podemos ficar acomodados com 
a nossa própria dor. Mas não aceite migalhas! 
Pare e Pense. Você merece o que há de melhor. 
Muitas de suas metas serão atingidas! 

* Tânia Ferraz é terapeuta e consultora 
na área de numerologia e apometria 

quântica. já fez várias aparições na 
TV (Globo e Gazeta de SP) e é autora 

do livro “os Significados dos números 
na vida do Bebê” pela Editora Giostri. 
Sua página no Facebook: Tânia Ferraz 
numerologia & apometria Quântica.
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Art of Living | Arte de Viver 

Como Encontrar Esperança 
e Sentido na Vida em Tempos 
Difíceis Por Sandra Domingos | Tradução: Laís Oliveira

8
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Em algumas épocas do ano, principalmente nos mês de dezembro, a desesperança toma 
conta de algumas pessoas, mas é importante lidar com a negatividade e arrumar um jeito 
para a superação.  Alguns encontram conforto na religião e na espiritualidade; outros 
se voltam para meditação ou terapia. E muitos, infelizmente, adotam mecanismos de 
enfrentamento nada saudáveis como beber álcool e usar drogas para esquecer sua tristeza, 
medo ou angústias.

No entanto, lidar com tempos difíceis sob uma ótica diferente também pode ajudar na 
adoção de mecanismos de enfrentamento mais positivos. Uma boa maneira de reinterpretar 
dificuldades é encontrar significado nelas. E como você pode fazer isso? Quando se deparar 
com um evento negativo que está acontecendo em sua vida, sente-se e pergunte-se como 
você pode torná-lo significativo.

Por exemplo, digamos que você foi demitido do seu trabalho, uma situação angustiante 
que pode deixá-lo com medo, raiva e vergonha. Especialmente se você tem filhos, está com 
dívidas ou vive em um local cuja economia enfrenta problemas e suas oportunidades de 
encontrar um novo emprego são poucas. 

DiAnte Deste quADro, Pergunte-se:

  Eu realmente gostava desse trabalho? Em muitos 
casos, estamos presos a um emprego que já não 
nos dá prazer, mas temos muito medo de sair.

  Essa situação (desemprego) está me fazendo ter 
tempo para conseguir melhores oportunidades? 
Um trabalho que você não está mais satisfeito 
poderia ter sido um obstáculo no seu 
desenvolvimento profissional.

  O que eu aprendi com essa experiência? As 
habilidades e novas capacitações que você 
ganhou nesse emprego te ajudarão a encontrar 
melhores oportunidades.



Art of Living | Arte de Viver 
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  O que deu errado? Neste caso, seja honesto 
consigo mesmo – por que você foi demitido? 
Abordar as causas de forma não julgadora te 
ajudará a aprender com a  situação.

  Há formas de evoluir em uma situação negativa? 
Independentemente do que causou a situação, 
pense em como você pode usar a experiência para 
crescer.

Ao fazer estas perguntas, você não apenas dá 
sentido a uma situação negativa, como também 
estará recuperando o controle de sua vida. Ao 
reformular situações negativas como oportunidades 
para crescer e prosperar em áreas inexploradas, você 
toma controle de tudo que te faz sentir-se mal.

Um exemplo: um trabalho perdido é uma 
oportunidade para ganhar experiência em novas 
empresas ou aproveitar melhor a vida: um novo 
negócio, uma viagem, um tempo livre para passar 

com familiares e amigos, investir em cursos e 
educação em geral, e muito mais. 

É saudável se sentir aflito ou um dia ruim, faz 
parte da vida. Mas também é importante assumir 
a responsabilidade por cada estágio de nossas 
vidas e adotar uma abordagem proativa para cada 
situação. Só então poderemos encontrar significado 
em nosso dia a dia e minimizar a incerteza.

Por sorte, essa não é a única maneira de encontrar 
significado em tempos difíceis. Quando há 
dificuldades, é fácil pensar demais sobre a situação 
e agir com negatividade. No entanto, focar (pelo 
menos parte do seu tempo) em ajudar os outros ao 
seu redor, traz a vida uma nova perspectiva.

Quando você doa tempo e energia para ajudar outros, 
cria uma conexão com elas. Viver não é mais algo 
solitário e centrado em si mesmo, em vez disso, torna-
se uma rede que você pode viver de forma positiva.

Finalmente compreenda: as dificuldades são parte 
da vida. Tentar evitá-las não é apenas inútil, mas 
também te impede de concentrar energia em 
atitudes saudáveis e altruístas. Portanto, se as 
dificuldades não podem ser evitadas, você deve 
enfrentá-las com paciência e compaixão para com 
você mesmo e os outros.

Tudo que ocorre em sua vida te deixa uma marca. 
Isso significa algo. Significa que você está crescendo, 
construindo seu próprio caminho de autoaceitação e 
compaixão. Você tem o poder de assumir o controle 
de sua vida refletindo de forma não julgadora, 
aceitando cada situação como uma oportunidade e 
trabalhando com e para os outros.

*Sandra Domingos é uma yogi e personal 
couching e vive entre a California e a Bahia. 
Ela já viajou e teve experiências em mais de 

60 países ao redor do mundo.



Rota Zen: 
Para Hippies e Místicos

Por Laís Oliveira

Para quem gosta de viajar e conhecer lugares alternativos e zen nos quais é possível estar em contato 
com a natureza, selecionamos cinco destinos místicos dotados de paisagens deslumbrantes e que 

exalam paz e simplicidade pelo Brasil. Confira: 

Procurada principalmente por aqueles que buscam o contato com a natureza ou 
experimentar seu lado esotérico, a Chapada é um importante berço hidrográfico 
do Brasil e oferece belas paisagens naturais, com dezenas de cachoeiras e enormes 
paredões rochosos. Curiosamente, a região está sobre uma enorme placa de 
quartzo e, segundo os místicos, esses fatores protegem a cidade de desastres 
naturais e proporcionam boas vibrações. Com isso, centenas de pessoas buscam a 
região para meditar, se inspirar ou, até mesmo, viver a expectativa de um possível 
contato com extraterrestres. Se você busca tranquilidade e misticismo, a Chapada 
sempre será uma ótima opção.

Com uma paisagem linda, areia branca e fofa, águas mornas e calmas, o lugar 
é perfeito para quem busca sossego e um refúgio para passar uma temporada 
com o parceiro ou a família. O cenário intacto da comunidade é o mesmo que 
abrigou Mick Jagger e Keith Richards em 1968, e Janis Joplin em 1970. Por lá, os 
moradores trabalham com artesanato, turismo, preservam a vegetação e vivem 
em casas de barro e palha, completamente rústicas, sem energia elétrica. Para 
chegar lá é preciso ir a pé a partir das dunas que marcam a região. Sem dúvidas, 
um lugar que mescla a magia da Bahia e o rústico dentro de uma comunidade 
autossustentável.

1. ChAPADA Dos VeADeiros, goiás 2. AlDeiA hiPPie, ArembePe, bAhiA

3. CiDADe De PirenóPolis, goiás

Pirenópolis está cercada de morros com belos mirantes e aos pés da Serra dos 
Pireneus de onde nascem inúmeros córregos que formam belíssimas cachoeiras. 
Com morros cobertos do mais puro cerrado, a cidade é um refúgio para quem quer 
se afastar da correria e da poluição das capitais. Ainda por lá é possível visitar e 
acampar no Parque dos Pirineus. Espalhado por uma área de quase três mil hectares, 
o parque oferece trilhas, cachoeiras com poços para banhos e o mirante do pico da 
Capelinha. Uma área de preservação da fauna, flora e mananciais. Aos arredores 
e a poucos quilômetros do centro, você encontra o Instituto de Permacultura e 
Ecovilas do Cerrado (IPEC) que, inclusive, atrai diversos estudantes estrangeiros pelo 
programa “Living Routes” (Rotas da Vida), onde os visitantes recebem instruções (e 
colocam a “mão na massa”) sobre alternativas de vida sustentável que inclui, por 
exemplo, informações sobre o ciclo das águas e bioarquitetura.

Travel | Viagens
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Canoa Quebrada era uma pacata aldeia de pescadores até os anos 70, quando foi 
descoberta por hippies e transformada em reduto "paz e amor". Apesar de hoje haver 
eletricidade, pousadas e restaurantes, a vila encravada no alto de uma falésia mantém 
seu “clima alternativo”. Na praia, as jangadas rústicas cruzam o mar esverdeado, 
enquanto as formações multicoloridas espalham-se por todas as direções. Essa praia 
de paisagem caracterizada por dunas e falésias avermelhadas de até trinta metros 
acima do nível do mar vai te oferecer visões incríveis do horizonte e momentos de 
contemplação e relaxamento.  Mesmo após vários anos em que foi “descoberta”, 
Canoa continua sendo uma rota para os quem tem espírito livre e alma cigana. 

4. VilA De CAnoA quebrADA, CeArá

A quase 1,5 mil metros de altitude em relevo montanhoso e encravada no alto 
da serra sobre sedimento mineral de quartzito, está essa mística região cercada 
por um lindo vale cheio de cachoeiras, grutas e trilhas - um verdadeiro reduto 
ecológico. Conhecida também por ter comunidades alternativas e locais de 
grande energia, São Tomé das Letras é um dos locais favoritos entre os esotéricos 
e místicos do Brasil, e que também atrai parte da comunidade internacional. 
Alguns acreditam que a região abriga uma passagem secreta para Machu 
Picchu, a cidade sagrada dos Incas, no Peru. Ótimo lugar para os que buscam 
simplicidade junto com mistério e paisagens rústicas.  

5. são tomé DAs letrAs, minAs gerAis

www.soulbrasil.com/travel - (323)428-1963

If Travel Is Your Passion... Brazil Is Your Destiny!
If Business Is Your Priority for Now... Brazil Should Be In Your Planning!

www.soulbrasil.com/travel  

Special packages to Amazon, Rio, Salvador and Fernando de Noronha
Save $ with your stay. Rent a Condo or House!

Personal Travel & Tour Services by Magali DaSilva.
20 years of Experience in the Travel Industry. P

or
tu

g
u

ês
 -

 E
sp

an
ol

 -
 E

n
g

lis
h

(323)428-1963Phone / WhatsApp

Travel | Viagens
magazine



Special | Especial (1)

Como Conseguir um 
Emprego no Governo 
americano Por Aryadne Woodbridge e Lindenberg Junior

As pessoas conseguem empregos no Governo Federal 
Americano da mesma maneira como conseguem no 
setor privado: achando vagas em aberto e enviando 
currículo ou ficha de cadastro. No entanto, buscar um 
emprego público pode ser mais complicado já que 
existem regulamentações determinadas a manter 
justo o processo de contratação. Os cargos são 
padronizados. Os currículos são mais detalhados, e 
as qualificações do emprego mais especificas. 

Com mais de 1.7 milhões de empregos e acima de 400 
especialidades profissionais – excluindo o serviço 
postal e o militar, o Governo Federal oferece mais 
oportunidades do que qualquer outro empregador 
nos Estados Unidos. Seja qual for o seu interesse e 
experiência, provavelmente, poderá encontrar uma 
carreira adequada ao seu perfil. Por isso, se você está 
procurando trabalho, considere o maior empregador 
do país. A cada ano, o Governo Federal Americano 
contrata milhares de novos trabalhadores. Abaixo, 
segue algumas dicas. 

Um currículo destinado ao emprego federal inclui 
todas as informações de um currículo padrão, e 
alguns detalhes adicionais. Estes currículos são 
formatados frequentemente em duas ou, em até, 
quatro páginas, ou seja, maiores do que as duas 
páginas do currículo destinado ao setor privado. Se 
você tem um currículo padrão, você já tem a maior 
parte das informações que precisa. Apesar disso, as 
agências federais solicitam mais informações do que 
os outros empregadores. Assim, currículos e fichas 
cadastrais para este tipo de emprego devem incluir 
o seguinte: 
 Informação para contato: assim como se faria 

em qualquer currículo, você deve listar de forma 

completa seu nome, endereço e número de 
telefone. E será necessário, também, informar seu 
número de seguro social e seu país de cidadania. 
Se você está aplicando para um emprego 
distante do seu endereço atual, mencione a sua 
predisposição em se realocar. Caso contrário, 
algumas agências podem eliminar seu cadastro. 

 Descrição do emprego: copie o número da vaga, 
o cargo e o nível do anúncio oferecido. Se este 
oferece mais de um nível educacional, informe 
o nível mínimo que você aceitaria. Por exemplo, 
se o anúncio descreve o emprego como “GS-5/7”, 
decida se você aceitaria o GS-5 ou somente o 
GS-7. Contudo esteja certo de que realmente se 
qualifica para o nível que escolher. Se pegar um 
nível alto, não passará pela primeira triagem. 
Se o nível for muito abaixo, a agência muito 
provavelmente melhorá-lo-á automaticamente. 

 Experiência de trabalho: Para cada emprego 
anterior, mantenha as informações padronizadas 
como nos outros estilos de currículo. Seja específico 
ao informar o cargo, o período trabalhado 
(incluindo mês e ano), nome e endereço do 
empregador (se for o caso, descreva-se como 
“autônomo“), e principais tarefas e realizações. 

 Aliado a isso, num currículo para o serviço federal 
também deve constar uma média de horas 
trabalhadas semanalmente (ou, simplesmente 
escreva “tempo integral”), salário anual ou 
rendimento por hora; nome e endereço dos 
supervisores, assim como, um telefone para 
contato; informe, também, se o seu mais recente 
supervisor poderá ser contatado. Se for o caso de 
já ter trabalhado no Governo Federal Americano 
informe as séries profissionais dos cargos e o 
tempo de trabalho de cada posição exercida. 

 Se você tem relevante experiência voluntária, 
mencione-a. Aos olhos do Tio Sam, toda 
experiência conta. Considere usar títulos de 
cargos que descreva o que você fez, ao invés 
de usar genericamente o titulo de “Voluntario”. 
Mais importante ainda, descreva as tarefas de 
trabalho e suas realizações de forma que provem 
a sua qualificação. Estude o anúncio do emprego 
e enfatize as partes do seu histórico profissional 
que combinem com as qualificações exigidas. 

Lembre-se que os especialistas em recursos humanos 
do Governo Federal podem não estar familiarizados 
com a sua área de trabalho. Para ajudá-los a entender 
como a sua experiência corresponde com o que é 
exigido, tente usar algumas das mesmas palavras 
usadas no anúncio de emprego, especialmente as 
que descrevam as tarefas ou as qualificações. Você 
deve também ajudá-los a entender seu trabalho 
soletrando acrônimos e outras abreviações. Para 
manter-se atualizado com as oportunidades de 
emprego no governo federal Americano, visite o site 
oficial: www.usajob.opm.gov.  
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Visit our website: www.pampas-grill.com

“Pampas Grill 
is one small step away 

to experience 
the best of Brazilian 

style homemade food” 
Soul Brasil Magazine

L.A (Farmers Market) 
6333 W 3rd Street #618
Los Angeles, CA 90036
Phone: (323) 931-1928

L.A/Culver City
3857 Overland Ave
Culver City, CA 90232
Phone: (310) 836-0080

L.A/Burbank  
269 E. Plam Ave.
Burbank, CA 90232
Phone: (818) 840-8822

Music Promotion

More info: www.soulbrasil.com/music-promotion

We Can Help You Boost Your Music Through:

 You Tube         Soundcloud

We Can Help You With Media Exposure:

 College Radio Stations 
 Music Sites and Blogs

 PR / Production and Distribution

We Can Help You With Your Music Project:

 In Brazil          In United States



Por Lindenberg Junior

Special | Especial (2)

Gigs & Money usando a 
Plataforma do Taskrabbit 
Um estudo em 2017 revelou que entre os “gigs”, ou 
simplesmente, trabalhos avulsos ou “bicos”  que 
pagam melhor nos Estados Unidos, estão os listados 
no TaskRabbit. Para os que ainda não conhecem, o 
site faz parte da onda “sharing economy” que usa 
da tecnologia para conectar demanda com oferta 
e quem está procurando por ajuda com quem tem 
as habilidades para ajudar, nesse caso, desde fazer 
ligeiros reparos em apartamentos (tipo handyman) 
ate prestar assistência pessoal (personal assistent) 
e tudo que tiver no meio disso. Aqui segue algumas 
dicas de como fazer parte e se tornar um “Tasker”:

o que e que tiPo...

Ta sobrando tempo extra para fazer serviços extras, 
desde passear com um cachorro a esperar na fila 
para resolver algo? Tem alguma habilidade especial 
tipo organizar festas, fazer decoração ou vender 
coisas no ebay? Então se torne um “Tasker”. O tasker 
é alguém que é pago para cuidar de todo tipo de 
trabalhos estranhos via TaskRabbit.com. 

Crie um Perfil...

O primeiro passo seria criar o perfil online para que 
as pessoas que precisam de ajuda vejam você e o 
que você pode fazer por elas. O segredo para atrair 
clientes? Uma foto limpa com um bom sorriso dar 
para as pessoas a sensação de que elas estarão 
confortáveis com você.  Uma boa descrição com 
suas habilidades e que tipo de trabalhos estaria 
disponível é fundamental.  Na sessão “About Me” se 
certifique que tudo esta bem escrito no idioma inglês 
e sem erros de digitação.

DefinA Preços e VAlores...

Você poderá definir qual será o seu preço para fazer 
isso ou aquilo, mas a melhor jogada seria prestar 

atenção aos outros “taskers” com habilidades 
similares as suas e que estão na sua região de 
atuação. Procure o meio termo. O mais caro pode 
afastar algumas pessoas, porem o mais barato 
também. Muitas vezes, e particularmente nos 
Estados Unidos, um preço muito baixo faz as pessoas 
pensar que você não é competente.

AtrAiA reViews Dos seus trAbAlhos...

Antes de qualquer trabalho ou “gig”, tenha certeza 
que você conhece os detalhes ou pormenores. 

Novamente, aqui fotos também tem um importante 
papel, nesse caso para tentar auxiliar a você 
melhor visualizar o tipo de trabalho ou um detalhe 
primordial. Tenha certeza que também tem todas 
as ferramentas necessárias para concluir com 
êxito o trabalho. E acima de tudo seja otimista e 
amigável, e demonstre entusiasmo.  Uma atitude 
positiva o credita para vários reviews cinco estrelas 
e consequentemente, mais “gigs”! Uma coisa que 
aprendi vivendo muitos anos nos EUA:  Feedback 
positivos ou reviews “5 stars” te ajudam a conseguir 
mais clientes. 
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There are many people who have a strong desire to grow their business into 
something profitable, but wishing and hoping and daydreaming won’t get you 

far. You have to actually spend time taking action to gain a foothold in your 
niche and begin earning what you wish. Some people fail to realize just how 
much time they waste or how many excuses they use to get out of working on 

their business. Because if things are holding you back, then you can’t suffer the 
embarrassment of failure, can you? 

Planning is one of the main things you have to keep in mind when you design 
something to do and / or accomplish. We have prepared a Weekly Success 

Planner with 52 Weeks + Tips that you can easily download and print.

Get your 
“Weekly Success Planner” 

for Free

Check our Website: www.kisuccess.com
For free download (and print), 

so you better plan your projects and things to do.

Free | Grátis (1)
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Health | Saúde

Water retention and its subsequent weight gain 
is a particularly bothersome issue for women of 
all ages, so let’s learn about it so you can improve 
your plans to lose weight. 

Water or fluid retention is also referred to as 
edema. It occurs in the circulatory system and may 
cause bloating, and swelling in the extremities, 
such as the legs, feet, and ankles. People who lead 
extremely sedentary lifestyles with little exercise 
or those who are bedridden are susceptible to this 
condition. 

For the non-severe varieties, that cause swelling, 
bloating and discomfort 
and there is no 

underlying medical condition, making changes in 
your diet and exercise habits can help.

Why does water retention happen? When the body 
retains water, it means that there is extra water 
around in the tissues that lie between the cells in 
the body. There are several reasons why this could 
happen, including the following:

  Carbohydrates increase water retention and this 
is why bloating often occurs after a carb heavy 
fast food meal and may wake up with an extra 
five pounds on the scale, all in water weight. 
Every one gram of carbohydrate requires three to 
four grams of water in order to store and process 

it. In order to translate that into a familiar 
language, say you eat a medium 

potato. You’ll get 37 grams of 
carbs, which needs 110-150 

grams of water. That’s 
about 5 ounces, just 

below a half pound. On 
a moderately high 

carbohydrate diet, the average person will eat 
around one and a half pounds of water weight 
just from the carbohydrates in the diet. If you 
stop eating carbohydrates, you’ll lose that pound 
right away. 

  High levels of salt in the diet is also responsible 
for excess retention of fluids and if salt is present 
in every processed meal you eat, you’ll retain 
even more fluids. 

  Sex hormones will retain water during women 
menstrual cycle. In general, 92 percent of 
women will have water retention in the week 
before their menstrual period starts. Once 
menstrual bleeding actually begins, the water 
weight drops off once again. Some women will 
have persistent water retention, even after their 
period. During your period, there are notable 
changes in your hormone levels, which lead to 
an increased amount of potassium and sodium 
in your system.

Understanding Water 
Retention and Weight Gain
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Health | Saúde

  Chronically, high levels of the stress hormone 
cortisol are a problem for many reasons and 
water retention is one of them. It can also 
increase body fat so that the weight you gain 
from cortisol is probably both from fat and 
water. If you’re stressed out and feeling puffy or 
bloated, some of that is probably from water. 

Your body is able to retain enough water to equal 
about 5 pounds per day, depending on the kind 
of foods you take and the amount you consume. 
If you add up all those causes of water retention, 
you can easily get ten pounds of fluctuation from 
just water. This is especially true for premenstrual 
women or from anyone who just ate a high 
carbohydrate dinner.  

There have been no exhaustive studies that link 
water retention with premenstrual syndrome. 
However, lack of essential vitamins and minerals 
and added salt are triggers for the retention 
of water in some women. A British researcher 
suggested that low blood sugar during PMS could 
lead to water retention. It argues that low blood 
glucose levels cause the body to retain water 
by releasing adrenaline. This signals the body 
to release more blood sugar. Once the glucose 
leaves the body, the cells are then filled with water 
leading to weight gain and bloating. 

Water retention is marked by an increase in 
weight of about 2-5 pounds per day. This 

is a common sign of swelling, which 
is characterized by having 

a bloated abdomen. 
Sometimes your 

clothing 

PMS and other studies have shown similar 
results. You can get magnesium naturally 
from whole grains, nuts, green vegetables, 
and dark chocolate.

  You might want to consider working out 
during your menstrual period to avoid 
water retention and weight gain. Exercise 
will increase the blood flow to your 
kidneys for excretion.  

  Make sure you remain hydrated 
throughout the day by drinking a lot of 
fluid.  

  Other ways to reduce water retention 
include natural diuretics such as lemon 
water and grapefruit.  

  It also helps to eat 5 to 8 smaller meals 
throughout the day, instead of 3 big 
meals. 

Lemon water is one of the key steps to reduce water retention as it is a natural diuretic.

can be too tight. Many women who have this 
problem complain of pain in the swollen areas of 
their bodies, particularly the feet and ankles. 

Here belloW IS tHe keY StePS In 
reDuCInG Water retentIon:

  A crucial step in dealing with water retention 
is to eat less salt, and avoid processed and 
junk foods, which are high in salt. Read 
food labels and avoiding processed food 
products. Try putting the salt away so you 
won’t be tempted to use it. The use of calcium 
supplements with your meals can lessen the 
risks of retaining fluid.  

  Increase magnesium intake, one study found 
that  women who took 200 mg of magnesium 

every day, had less 
retention during 
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to ContaCt uS
By Phone: (805)245-5615

By Email: info@soulbrasil.com 
By Mail: 19350 Sherman Way #139, 

Reseda, CA – 91335

aDvertISInG InFo / MeDIa kIt
www.soulbrasil.com/advertise-info 

Soul braSIl teaM / 
ISSue ContrIbutorS

Editor in chief: Lindenberg Junior  
Copy Editor(s): Ann Fain and Giovanni da Silva.

Writers: Lais Oliveira, Lindenberg Junior and Lucas Veiga. 
Contributing Writer(s): Jose Carlos Macedo, Mario 

Borges e Tania Ferraz. 
Translators: Lucas Veiga and Amanda Pepper.

Photographer: Claudia Passos. 
Videographer: Andrei Litinov.

Video Host(s): Amanda Pepper, Natalia Molero, 
Mariana Alencar and Valeria Silva.

Art & Design: Rita Ropero. 
Webmaster: Alexandre Loyola. 

Administration Support: Magali da Silva. 

our MISSIon
Inform and educate our readers; build relations 

and networking with Brazilians, Brazilian culture lovers 
and the conscious living community; and also, 

give exposure to the products and services 
of our advertisers and partners.

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 2017, 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.

Soul braSIl MaGaZIne IS PublISHeD 
bY kISuCCeSS PublISHInG 

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 2002-2017 
Soul Brasil magazine/Kisuccess Publishing.

Web eXCluSIve
WWW.SoulbraSIl.CoM 

We produce web content daily!
Check some of the articles for this January:

JoIn uS onlIne:

Previous Issue This Issue Next Issue

Free Issue

(Special Issue)

 Jobs and Gigs 
 Health and Nutrition
 For Hippies and Mystics 

 Predictions for New Year
 Self-Esteem and 
 Motivation

FREE DOWNLOAD > FOR PRINT: WEEKLY SUCCESS PLANNER

magazineexperience a positive journey!Dez 25 / Jan 2018 | Year 15 | Issue 88

NEW YOU!
2018:

5 FRESH IDEAS TO BOOST THE 
EFFECTIVENESS OF YOUR WORKOUTS

BRAZILIAN SURF IS BOOMING! WE 
HAVE A STORM OF EXCELLENT SURFERS

HOW TO CALCULATE DAILY CALORIC 
INTAKE FOR WEIGHT LOSS

SIMPLE AND EFFECTIVE TIPS 
TO RECOVER HAIR BEAUTY

BUSINESS, CINEMA, COMMUNITY, EVENTS, HEALTH AND MORE...

magazineexperience a positive journey!Oct 25 / Nov 2017 | Year 15 | Issue 87

Free Issue

Beauty & Fitness

For Advertise and Article Marketing Opportunity Call (805)245-5615.   
We Have Different Options, through Different Platforms and Tools.

ArT of LiVing/ArTE DE ViVEr
Become debt free in 2018 following simple steps. Consumers in America are 

carrying a large amount of debt; in fact, consumer debt is at an all-time high, and 
levels have been rising consistently over the last 10 years.  

LiVing in THE U.S/ViDA noS EUA
Após 24 dias ativo, o “Thomas Fire” foi finalmente controlado. Mais de 8 mil 

bombeiros estiveram lutando contra o feroz incendio e que ficou para a história 
como o maior da história do estado da Califórnia.

fEATUring EVEnT
Celebrating its seventy year, the Los Angeles Culture Festival presents the 
Hollywood Carnival Parade and Fest, a street party extravaganza featuring 

rhythms around the globe.

BrAziLiAnS AnD BrAzUCAS
O surf brasileiro chegou ao mais alto nível e fez história! Em 2018 e pela primeira vez 

na história do surfe, teremos mais surfistas na elite do surf do que qualquer outro 
país, incluindo americanos e australianos. 

fiTnESS
How can you tell if an action is considered moderate or vigorous in intensity level? If 
you are able to talk although executing it, it’s moderate. If you have to stop to catch 

your breath saying simple a couple of words, it’s vigorous. Just Do It! Body Essentials. 



Aconteceu em L.A 

Aconteceu em L.A

Nós da Soul Brasil magazine sempre estamos cobrindo eventos no Sul da Califórnia e você pode 
encontrar muito mais fotos em nossos álbuns de eventos em nossa página oficial do Facebook:     

WWW.FACEBOOK.COM/SOULBRASIL

Por Claudia Passos

A arte de Drica Lobo (fotografa) e Sandra Zebi (ceramista) 
foram expostas na “The 9th Affair of the Arts” realizado no Town Plaza 

na cidade de Culver City no mês de Novembro. 

A exposicao de arte “Axé Bahia” permanece no Fowler Museum (UCLA) ate 15 de abril de 2018. Altamente recomendável!

Nosso velho amigo e ex-cantor do Olodum, Ney Rios, residente de L.A ja por 
vários anos, escreveu e lançou uma nova música: Eu Vou Sambar. O baiano 

“colocou Samba no Axé” e ficou da hora. Parabéns! 

Gisela Ferreira e seu grupo de dança “Samba 
Soul” organizaram um “Get Together” de 

natal (e ela aproveitou para comemorar com 
os amigos seu “niver”) no Civic Center de 
L.A em um evento que teve apresentações  
do grupo Samba da Mudanca e Tropibloco. 

Fernando Ébano conheceu o cantor Abraham McDonald  lá atrás 
em 2010.  O americano foi o vencedor do programa da Oprah 

“Oprah’s Karaoke Challenge”. E mais recentemente eles cantaram 
juntos pela primeira vez a música “This Christmas” - Música de 
Natal bastante conhecida e regravada por grandes nomes da 

música americana. O evento aconteceu em uma confraternização 
em uma igreja em Manhattan Beach. A música também ganhou 
uma versão em Português através de Fernando Ébano e Tiago 

Costa. O single foi produzido por Thiago Skiter e Fernando Ébano, 
com a participação especial do velho amigo Abraham.
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“Making Money”
através de novas Plataformas e Empresas 

de opinião de Mercado e Consumo

Por Lindenberg Junior

Vários nichos e empresas necessitam avaliar 
a qualidade dos seus serviços entre os seus 
consumidores, seja para melhorar a qualidade ou 
notar tendências de consumo ou ficar de olho na 
competência.  Nos últimos anos, fazer um dinheiro 
extra aqui nos EUA, ajudando essas empresas 
passou a ser uma realidade. Isso é possível através 
de empresas de pesquisa e marketing que são 
contratadas para auxiliar esses respectivos nichos e 
empresas que buscam medir opiniões do consumidor. 
Por sua vez as empresas de pesquisa e marketing se 
encarregam de contratar diferentes tipos de pessoas 
para avaliar seus serviços e produtos.  

honre seus ComPromissos 
Um dos maiores desafios das empresas, no que 
se refere a esse tipo de trabalho, é achar pessoas 
confiáveis ou que cumpram os requisitos de preencher 
bem os relatórios ou questionários. Seguir as regras e 

ser sincero é ponto chave. Com o tempo, você poderá 
ser identificado como altamente confiavel o que pode 
te render mais extras e mais dinheiro. 

gArAntA ser ConfiáVel 
O importante aqui é ser honesto e saber se expressar 
claramente. Na maioria das vezes, a rotatividade de 
pessoas acontece exatamente por esses dois fatores.  
Seguir as tarefas ou pelo menos avisar caso não 
consiga completá-las. A confiança adquirida pode 
te garantir estar no topo da lista para novos gigs 
ou trabalhos. Isso pode fazer com que as empresas 
desconfiem da veracidade de suas respostas o que 
pode fazer com que eles identifiquem isso e excluam 
você desse tipo de trabalho. 

CuiDADo Com fAlCAtruAs e fAlsAs 
PromessAs
Lembre-se que empresas autênticas que fazem 

pesquisa de opinião e mercado nunca pedem para 
você pagar um valor para se registrar. Se encontrar 
alguma suposta empresa que te cobre, caia fora.  
Não são autênticas e sérias e provavelmente são 
empresas que lucram com esses “registration fees”.  
Mas tenha certeza que as novas tendências e a 
competição acirrada de mercado fazem com que 
mais e mais pesquisas de opinião e mercado sejam 
importantes para diversas empresas que precisam 
vender os seus serviços e produtos. 

A demanda é grande, principalmente 
porque existe uma rotatividade no 
interesse das pessoas que buscam 
esse tipo de “gigs”. Muitas delas vêm e 
vão, então existe sempre a demanda. 
Continue lendo nas páginas 22, 24 e 26 
que te mostraremos como fazer, com 
quem/onde, e como funciona.

Continue lendo...

Special | Especial (3)
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Estamos Para Servir a Comunidade Brasileira
Ligue Para uma Cotação: (310)237-1107

10826 Venice Blvd. #108 A, Culver City, CA 90232

Featured at 

An ArTiCLE ABoUT YoU
or YoUr BUSinESS...

Contact: Kisussess Marketing   
(805)245-5615

We Have the Media/Marketing
Experience & Expertise for Help you!



Que Delícia! 
Fazer $ Extra Provando Sabores

ComeCe exPerimentAnDo
Como um testador de sabores você receberá 
geralmente entre US$25 a US$30 por sessão para 
dar sua opção honesta das comidas e bebidas. Para 
achar esses trabalhos procure por “taste tester” em 
sites de emprego como Monster.com e Indeed.com. 
Você também pode se inscrever direto em empresas 
de pesquisa de opinião e mercado como a Contract 
Testing (ContractTesting.com), Focus & Testing 
(FocusAndTesting.com) e L&E Opinions (LEOpinions.
com). Já que a maioria dessas provas de sabores 
acontece em laboratório, procure por oportunidades 
que estejam na sua região. 

DigA A VerDADe
Por exemplo, se batatas fritas congeladas esta sendo 
testado, o cliente vai querer ter certeza de que você 
consome esse produto. Tenha certeza de seguir as 
regras e de marcar apenas itens ou produtos que 
você realmente usa. Dica: se você marcar todos 
que aparecem você corre o risco de ser dispensado 
porque as empresas vão desconfiar que você não 
esta sendo honesto.

tome seu temPo
Depois de testar um produto você vai responder um 
questionário sobre o mesmo, a maioria em escala 
– por exemplo, você vai ranquear o preço, sabor, 
aparência, textura, etc. Novamente, siga as regras 
e seja sincero. Procure não ser rápido demais e não 
marque escalas iguais para todas as categorias. Não 
seja tímido e seja real. Com o tempo, você poderá 
ter a chance de participar em mais testes sendo 
identificado como “qualified tester”. 

Gosta de experimentar novos sabores? Saiba que você pode ser pago para 
ser um testador de sabores! Varias empresas na área de comida e bebida, 
diretamente (ou através de empresas de pesquisa de opinião e marketing) 

procuram contratar diferentes tipos de pessoas como mencionado na 
introdução dessa serie de artigos.

Special | Especial (4)
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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

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



vá ao Cinema e Seja 
recompensado por Isso!

O passO 1 seria se inscrever:
Um associado pode fazer entre US$10 a US$15 
por hora gravando e/ou anotando propagandas 
(Display AD’s) ou classificando a experiência 
como público consumidor por exemplo.  Você 
pode ter chances de conseguir tarefas mais 
complexas como “setting up promotional displays”. 
Nossa dica para você começar seria visitar o site 
www.CertifiedFieldAssociate.com e completar 
o formulário de registro. Assim que você for 
aprovado, você receberá um email de boas vindas 
e então poderá começar a procurar por trabalhos 
na sua área.

O passO 2 seria escOlher seus trabalhOs:
Você tem a flexibilidade de decidir que tipo de 
tarefas é melhor para você e nunca é obrigado a 
aceitar ou completar qualquer tarefa que você não 
esteja interessado. E para aumentar a possibilidade 
de ganhos, você pode entrar no site quantas vezes 
quiser. Logando frequentemente você aumenta 
suas chances de conseguir mais “gigs” ou trabalhos 
avulsos.

O passO 3 da sequencia:
Tenha certeza de ler atentamente todas as 
instruções antes de entrar de cabeça em algum 
trabalho. Algumas tarefas podem requerer que você 
monte cartazes de filmes, enquanto outras podem 
querer que você se aproxime de algum cliente para 
realizar alguma pesquisa. Então antes de aceitar 
algum trabalho tenha certeza que você está apto 
para a tarefa. Por exemplo, algumas pessoas não 
são fisicamente capazes de pegar grandes projetos 

Se você for um de tantos que adoram ir ao cinema, você vai adorar saber que 
existe a possibilidade de você ser pago para ver a vários filmes na tela gigante.  
Como? Se tornando um “certified field associate”. 

de instalação (set up) ou podem ser muito tímidos 
para se aproximar de estranhos. 

O passO 4 final:
Não importa se você está indo fazer uma tarefa chamada 
“Overt” ou outra chamada “Covert”, é importante 
ser gentil, amigável, simpático, etc., com todos, do 
consumidor ao “staff” do cinema. A boa relação com o 
gerente e o resto do time de apoio nesse caso é clave para 
você ter chances de retornar lá para novos trabalhos. 

Special | Especial (5)
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Call Grant (415)517-5977

American Guy, 63 years old, in the Bay Area, 
would like to meet Brazilian Lady. 

 “I like dancing, dining, tennis, and travel”. 
Ages open. English speaking only. 

Brazilian Lady!!! Exposição Online
Com Foco Local!

Kisuccess Media & Marketing 
(805)245-5615

Você Tem um Restaurante, um Consultório Dental, 
Uma Academia de Ginástica ou Qualquer outro 

Negócio e quer Atrair mais clientes Locais?
A Optimização do Google Maps e SEO Local 

Pode ser o que Você Precisa!

Por Apenas $175

Portuguese Lessons

3685 Voltaire St. | San Diego
(619) 223-5229

CoaStaL Sage

Having fun learning the language 
and culture of Brazil

School of Botanical & cultural studies. Fa
lam

os
 P

or
tu

gu
ês

.

(805)245-5615
Ligue sem compromisso para mais informações

ou visite nosso website

www.kisuccess.com



Special | Especial (6)

Seja Pago Para relaxar 
em um SPa
Ainda falando sobre como fazer dinheiro extra com trabalhos avulsos ou esporádicos nos 
Estados Unidos, vou começar com uma pergunta: o que é melhor que um dia relaxando em um 
SPA?  Talvez uma boa resposta seria: ser pago para ir a um. Isso existe de verdade, pois várias 
empresas estão contratando pessoal para avaliar serviços como massagens, tratamentos faciais, 
etc. Uma nova tendência e que você, provavelmente, ainda não sabia.

ComeCe Por Aqui
Use no Google as palavras “SPA mystery shopping” ou 
“SPA secret shopping” para achar uma lista de empresas 
na sua área (se lembre das dicas na introdução geral 
dessa serie). Proprietários de SPAs estão avaliando a 
qualidade de seus serviços por meio de empresas que 
contratem pessoas que possam ir disfarçados de clientes 
para dar suas opiniões e, claro, serem remunerados 
pelas despesas, incluindo gorjeta e transporte. Existe a 
possibilidade de faturar em torno de $20 dólares a hora. 

PrePAre-se PArA relAxAr
Encontrando empresas sérias, você precisa preencher 
um questionário designado para saber quais são os 
seus interesses e, nesse caso, se você frequenta SPAs (as 
empresas buscam consumidores, então se você não for 
familiarizado com SPAs poderá ser desqualificado).  Se 
você tiver um horário flexível e pode começar assim que 
possível tenha certeza que já estará na frente de vários 
candidatos. 

rePorte Como um ProfissionAl
Ser um cliente disfarçado não significa ser um perito 
em fazer críticas, mas sim uma pessoa que sabe 
reportar uma experiência. Esse tipo de trabalho ou gig, 
novamente, requer autenticidade e honestidade para 
poder criar um relatório bem detalhado e cronológico. 
Detalhes que você talvez não ache importante podem 
fazer a diferença, por exemplo: quando entrou no 
estabelecimento, havia lá uma pessoa para te receber? 
Quanto tempo levou até que ela falasse com você? Eles 
disseram apenas “Hi” oi “Oi”, ou sorriram e disseram 
“bem-vindo ao nosso SPA, nos cuidaremos muito bem 
de você aqui”? 
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Ribeiro Jiu-Jitsu Carlsbad
JCS Fitness & Martial Arts

A great way to stay in shape and learn self 
defense in a family and friendly environment

Jiu-jitsu

Capoeira

Judo

Fitness Training

Private Kickboxing

and More

6158 Innovation Way
Carlsbad, CA 92009

rjjcarlsbad.com
442•325•1540

     Ribeiro Jiu-Jitsu Car lsbad        RibeiroJJCar lsbad    info@rjjcarlsbad.com

Reach Out Thousands of
Brazilians and Brazilian 
Culture Lovers through

Our Printed & Digital Issues

Call 1(805)245-5615
Phone / WhatApp

Your Company 
Name Here

For JuSt $130



O ano de 2018 será transformador, surpreendente 
e cheio de possibilidades. Ele se apresentará com 
uma dualidade inerente ao ser humano e à própria 
natureza. Positivo e negativo, ele trará à sua vida 
inúmeras possibilidades de acertos ou desacertos.

Essa dualidade será representada no odu (presságio) 
do ano (Owanrin). Esse odu, ligado a Yansã e Exu, 
favorece boa sorte e grandes vitórias, mas também 
prejuízos advindos de excessos e descontrole. Na 
realidade, o ano de 2018 se prenuncia como um ano 
pleno de aspectos contrastantes e algumas surpresas.

De acordo com as previsões da cigana Saynara 
Martinez, entidade espiritual mentora nos trabalhos 
do Centro Cabana de Oxosse, o ano terá influência 
das cartas 28 (o homem), 29 (a mulher) e 18 (o cão) 
indicando um ano de busca pelo equilíbrio entre as 
forças antagônicas que se apresentarão.

2018 se iniciará numa segunda-feira, dia 
consagrado aos orixás Exu/Obaluayê e às almas 
da Mãe Nanã.  Eles têm a terra como seu elemento, 

elemento que representa o ano que se aproxima. 
Da terra, do barro do qual fomos feitos e do pó que 
indica nosso retorno à origem, ao princípio de tudo.

Nanã influenciará o ano acompanhando seu 
transcorrer com o orixá Exu, pelo Odu Eji-Ologbom, 
que, inclusive, já se fará presente ao romper de 
2017/208, sob a luz da lua cheia, seguindo por todo 
o ano em sua regência com Oyá Yansã e Xangô, em 
seus elementos de terra e fogo.

orixáS rEGEnTES DE 2018

O orixá Exu circulará ativamente pelos domínios 
de Yansã e Xangô durante todo o ano que se 
aproxima. Xangô Djacutá se manifestará induzindo 
as pessoas no zelo e amor pela justiça, reforçando 
o conhecimento como chave para o crescimento 
individual e coletivo, com grande influência nos 
setores educacional e judiciário. 

A energia vibracional de Yansã e Xangô favorecerá 
a consecução das metas para os que souberem 

lidar com papéis, documentos, estudos e projetos 
voltados para o bem estar coletivo.   2018 será 
um ano de expansão e desafios. Tudo no ano será 
demasiado e exagerado. As forças negativas se 
concentrarão no aumento da violência urbana, 
incêndios, explosões, queimaduras, choques 
elétricos por manuseio inadequado de eletrônicos 
e eletrodomésticos, suicídios, mortes súbitas e 
acidentes provocados pelo consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas e outras drogas.

Na área da saúde, é importante ficar alerta 
para as doenças relacionadas aos aparelhos 
reprodutores femininos e masculinos, além das 
articulações e circulação. Haverá aumento de 
óbitos em decorrência de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

No âmbito pessoal, o namoro estará em alta e 
novos relacionamentos poderão se transformar em 
casamentos. Será um ano de reencontros no qual a 
sexualidade estará aflorada favorecendo, inclusive, 
a gravidez.

Previsões Para 2018: 
um ano Surpreendente e 

Cheio de Dualidades
Por José Carlos de Macedo

New Year | Ano Novo (2)
magazine
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Cores: vermelho, preto e dourado
metal: prata e ouro
Pedra: ônix e rubi
elementos: terra e fogo
Dia da semana: segunda-feira
símbolo: falo ereto
Domínios: sexo, magia, poder, política e dinheiro
números: 1 e 7
essência: cedro e limão
Comida: patê
bebida: cachaça, uísque, conhaque
fruta: pitanga, cajá, cana, caju, jaca, limão
flor: cravo vermelho e rosa vermelha
saudação: Laroiê Exu Ê Mojubá

Cores: vermelho, rosa e coral
metal: bronze e cobre
Pedra: topázio e quartzo rosa
elementos: fogo e ar em movimento, raios e 
relâmpagos
Dia da semana: quarta-feira
símbolos: espada, chifre de boi e eruexin (chicote 
rabo de boi)
Domínios: tempestades, ventanias, raios, morte
número: 9
essência: benjoim
Comida: acarajé
bebida: champanhe
fruta: maçã vermelha, tangerina, manga rosa e 
cereja.
flor: Rosa champanhe e crisântemos amarelos
saudação: Eparrei Oyá!

Cores: vermelho e branco, marrom
metal: bronze e cobre
Pedra: meteorito e citrino
elementos: fogo, vulcões, tempestades, raios e 
trovões
elemento livro: razão, conhecimento, intelecto, 
justiça, direito
Dia da semana: quarta-feira
símbolos: Oxe (machado)
Domínios: justiça, poder estatal, pedreiras.
número: 6 e 4
essência: morango
Comida: amalá
bebida: cerveja preta
fruta: caqui, manga rosa, mamão
flor: espirradeira e monsenhor amarelo
saudação: Kaô kabecilê

EXU YANSÃ XANGÔ

Cores do Ano: vermelho, marrom, vermelho e preto, vermelho e dourado, azul ou lilás, branco.  
Palavras do Ano: amor, generosidade, coragem e conhecimento.
mantra: vitória.    numeros do Ano: 1, 7, 9, 11,13.     expresao do Ano: Eu posso

Já no campo profissional, tenha cuidado, pois 
haverá concorrência e disputas pelo poder, traições 
nos empregos, etc. Na esfera política, o grande 
comunicador e mensageiro Exu e o orixá da justiça 
Xangô induzirão reviravoltas, desmascarando 
oportunistas e dando novos rumos à prática eleitoral.

Xangô vai influenciar em nossa rotina nos 
tirando da zona de conforto para ajudarmos 

os mais necessitados e aumentarmos os atos 
de generosidade para com os demais. Ele ainda 
favorecerá o mundo acadêmico e científico na 
descoberta de novas fórmulas de remédios para 
cura das doenças já conhecidas e outras que 
surgirão em meados do ano.

Tenha pensamento positivo! O orixá ancestral 
Nanã segurará nossas mãos para nos passar 

segurança em trilhar todo o ano de 2018. Ele já 
está praticamente se iniciando: exagerado, quente, 
surpreendente, explosivo, expansivo, brilhante, 
empolgante, desafiador e maravilhoso! 

*jose Carlos Macedo é professor 
universitário e tem mestrado em educação. 

Ele também é ator e o babalorixa 
responsável pelo Centro de umbanda 

Cabana de oxosse. 

New Year | Ano Novo (2)
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F L A T  F I R E W O R K S
C O L L E C T I O N

Free | Grátis (2)

Happy New Year!
DOWNLOAD FREE 

"LEADERSHIP AFFIRMATIONS FROM INSPIRING LEADERS"    

Get Inspiration! Our Gift for You. Download...
"LEADERSHIP AFFIRMATIONS FROM INSPIRING LEADERS

VISITING OUR WEBSITE WWW.SOULBRASIL.COM

Affirmations are a valuable tool to help 
alter the beliefs, images and thought 
processes that you have inside you 
that might be holding you back from 
accomplishing/altering/doing what it 
is you wish with your life. 

As a matter of fact, your self-talk is an 
all-day-long affirmation. You have to 
realize thought that what you might be 
affirming to yourself might not be the 
most good for you. For instance, how 
often have you said to yourself "No, 
I'm no good at ...?" "No, I might never 
do...". These are both affirmations, but 
affirmations that stop you from getting 
what you want. You wish to design and 
utilize affirmations that support you in 
your personal growth. 

Practice of positive affirmations 
and visualization on a steady, 

witting basis will help your success. 
Persistence accomplishes results 
much earlier than practicing 
sporadically; practicing your 
affirmations each day has a better 
effect. Affirmations by themselves, 
however, don't guarantee success 
you likewise have to take action. 
There are a few simple, yet crucial 
guidelines that are advocated when 
making your affirmations. 

•	 Be really certain about the true 
problem 

•	 Affirm in the here and now 
•	 It's altogether about you 
•	 Engage your emotions 
•	 Be convinced 
•	 Be brief and particular 
•	 Be precise 
•	 Visualize vividly 
•	 Capitalize on a good time of day 

Read our 35 pages frEE EBooK to 
continue reading. Includes 
leadership affirmations quotes from 
inspiring leaders around the world.

"A great person attracts great 
people and knows how to hold 
them together" – Johann Wolfgang 
Von Goethe.

Research projects support the 
need for affirmations and positive 
thoughts to better leadership 
abilities. Utilize this ebook to help 
guide you in affirmations for better 
self-awareness, tension relief, 
innovation, productivity and better 
leadership. Be vocal and transparent 
in your practice and help those that 
you lead to abide by your example. 
Do this and you'll metamorphose 
yourself and your organization. 
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Lawyer | advogado
Law Offices of Thomas E. Rounds

(424) 234 6381 - (818) 448-8374
www.lawofficesofthomaserounds.com

825 Wilshire Blvd #109, 
Santa Monica, CA 90401 

Português
Español

* Crime Law
* Family Law

* Personal Injury



What Happened | Que Aconteceu

o Que Foi notícia em 2017
Confira os 10 Assuntos mais Buscados no Google no Brasil e nos EUA em 2017
Pouco antes do natal, o Google revelou quais os tópicos mais buscados em sua plataforma em 2017. A aguardada 
retrospectiva mostrou os principais interesses dos usuários e dá uma boa ideia sobre o que marcou o ano.

Aqui nos EUA, dos furacões Irma e Harvey até o tiroteio ocorrido em Las Vegas, o ano sofreu com tragédias, mas 
também trouxe um eclipse solar e um brinquedo que cativou a nação. Confira a lista com as 10 principais buscas 
nos EUA (e no final, no Brasil).

10 - FiDGET SPinnEr
Spinners são pequenos gadgets feitos com 
rolamentos de metal e esferas que você pode girar 
entre os dedos. Custando um valor baixo, os spinners 
foram originalmente feitos para ajudar a aliviar os 
sintomas de TDAH e ansiedade, mas rapidamente 
ganharam popularidade. 

9 - aaron HErnanDEz
Aaron Hernandez passava por uma sentença 
perpétua pelo assassinato do jogador de futebol 
semiprofissional Odin Lloyd em 2013, quando 
cometeu suicídio em sua cela em abril desse ano.

8 - HurriCanE HarVEy
Chegando no Texas em agosto, o furacão de 
categoria 4, com ventos de até 130 mph, deslocou 
mais de um milhão de suas casas e se tornou um dos 
desastres mais caros da história dos EUA, causando 
mais de US $ 1 bilhão de dólares de danos.

7 - Solar ECliPSE
Pessoas de várias partes dos EUA puderam ver o eclipse 
solar total em agosto, no qual a lua cruza entre a Terra 
e o sol e o bloqueia temporariamente. Era a primeira 
vez em 99 anos que um eclipse solar atravessava o país.

6 – FloyD MaywEaTHEr VS 
MCGrEGor FiGHT
Em agosto, Mayweather e McGregor se enfrentaram 
na luta mais esperada do ano. O americano venceu e 
estendeu seu histórico de carreira perfeito para 50-0. 

5 - laS VEGaS SHooTinG
Em outubro, um homem abriu fogo em um 
festival de música country em Las Vegas, 
matando 58 pessoas e ferindo mais de 500. Foi o 
tiroteio em massa mais mortal na história pós-
moderna dos EUA.

4 - SuPEr Bowl
O New England Patriots se tornaram campeões do 
Super Bowl batendo o Atlanta Falcons nas horas 
extras e dando a Bill Belichick e Tom Brady seu quinto 
campeonato. 

3 - ToM PETTy
Em outubro, a lenda do rock morreu aos 66 anos após 
uma parada cardíaca em sua casa na Califórnia. 
Ele foi levado ao Centro Médico da UCLA, mas os 
médicos não conseguiram revivê-lo. 

2 - MaTT lauEr
Em novembro, o jornalista Matt Lauer foi demitido da 
NBC após ser acusado de praticar “comportamento 
sexual inadequado no local de trabalho”. Desde 
então, surgiram mais relatos de assédio em relação 
a seus colegas.

1 - HurriCanE irMa
O furacão Irma chegou no início de setembro e 
destruiu o Caribe e afetou a Flórida. Tornou-se 
uma das tempestades atlânticas mais fortes já 
registradas levando à morte pelo menos 84 pessoas 
em sua trajetória.

no Brasil, o termo mais buscado 
do ano foi “Big Brother Brasil”, 

com “Tabela do Brasileirão” 
e “Enem” fechando o pódio. 

Confira na ordem crescente, as 
10 principais buscas feitas no 

país em 2017. 

1. Big Brother Brasil
2. Tabela do Brasileirão

3. Provas do Enem
4. Morte do apresentador 

Marcelo Rezende 
5. O Chamado

6. FGTS
7. SiSu (sistema que fornece 

vagas em universidades federais)
8. Furacão Irma

9. A música latina “Despacito”
10. A Fazenda (reality show)
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Soul Brasil is a FREE (Digital Issue) and PAID (Printed Issue) magazine 
published 6 times a year. Our first issue was launched in June 2002 and our 

GOAL is to promote the Brazilian art and culture, as well things that we consider 
important such as Health, Fitness, Spirituality and Conscious Living. 

Our COMMITMENT is to inform and sometimes to inspire our readers, 
as well CONNECT them with our sponsors and advertisers. 

Our TARGET is the Brazilians in California (as well in the rest of U.S. and in Brazil) 
and the “Global” community interested in improving their quality of life 
and living in a better world. We are PROUD to exposure our concern 

and care about social responsibility, human rights and earth sustainability.

Soul BraSil Magazine
Brazilian Media in u.S. "go green" 

and "Conscious living" Pioneer

w w w . S o u l B r a S i l . C o M

Language: English and Portuguese 
Circulation/Published: Print and Digital 
Issue / Six Times per Year
Editorial/Content: Brazilian Culture, Community,
Conscious Living, Travel, Health and Self-Esteem. 
Print/Digital Readership: 25,000 to 30,000 
each Issue / Female (58%) - Male (42%)
Website: www.soulbrasil.com
Page Views per Month: Over 220,000

magazineexperience a positive journey!
June 25 | July 2017 – Year 15 – Issue 85

CINEMA & THEATER
Special Issue

Free Issue

THE DREAMS AND ACHIEVEMENTS OF BRAZILIANS IN L.A AND NY, THE SHORT FILM ROUTE, INSIGHTS OF THE INDUSTRY, TECHNOLOGY, TOOLS AND JOBS.

SOUL BRASIL 15th YEAR
WE ARE CELEBRATING IN DIFFERENT WAYS: THE PARTY, A GUIDE OF FREE SUMMER 
EVENTS, AN FREE EBOOK.

ART OF LIVINGEMPOWER YOURSELF WITH ARTICLES THAT WILL MAKE YOU FEEL GOOD AND MORE 
CONFIDENT TO MOVE FORWARD. 

Art of Living
POSITIVE AFFIRMATIONS 
FOR POSITIVE CHANGES

Music
BRAZILIANS PROUDLY 
DESCRIBE THEIR CULTURE 
AS ANTHROPOPHAGIC

Trends
HOW TO USE HASHTAGS 
ON DIFFERENT PLATFORMS FOOTPRINTS IN CALIFORNIA…

BRAZILIAN 
COMMUNITY

Free Issue

BEAUTY, BUSINESS, CINEMA, PHOTOGRAPHY, EVENTS AND MORE

magazineexperience a positive journey!Aug 25 – Sept 2017 | Year 15 | Issue 86

magazine
experience a positive journey!April 25 | May 2017 – Year 14 – issue 84

ART of living, fiTnESS, coMMuniTY, EvEnTS And MoRE…

TRAVEL & 
ESCAPES

Special 
Issue

Free Issue

Guide for those 
who have little money…

Tips for travelers 
with pet…

Travel with groups…

Baia do Sancho, 
Jalama Beach…

Brazil, California…



Inspiration | Inspiração  

em nossa Próxima 
edição 89 

“Feb 20/March 2018 
traremos 

 o tema “Música & 
Músicians!”

*Escrito por Mário Borges

** Farouk Salomão: recebia os lançamentos da Billboard e 
Cash Box do Big Boy da rádio Mundial aM, para divulgação nos 

bailes do Somimagine, em primeira mão, antes de chegarem 
nas lojas de discos. Foi um dos diretores da extinta rede 

Manchete e um dos incentivadores da música Soul no Brasil.

"blaCk Soul"
Soul nas ruas, sou livre,

Soul dança, sou postura,
Soul cultura que sobrevive,

Soul Somimagine, sou ternura,

Soul além de identidades,
Soul memórias, sou valores,
Soul para todas as idades,
Soul paixões, sou amores,

Soul a poesia que me resta,
Soul música, sou canção,

Soul estilo melhor da festa,
Soul Farouk, sou recordação,

Soul cantor, sou expressão,
Soul do bem e não do mal,

Soul Black in power de coração,
Soul dançarino, sou James Brown!
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a 2018 Historic for 
the brazilian Surf!
For the first time in the history of surfing, Brazil will 
be majority in the WSL (Surf First Division) and will 
have 11 Brazilians against 8 Australians, 6 Americans, 
4 Hawaiians (in the surf world, Hawaiians is not 
considered Americans), 2 French, 1 South African, 1 
Portuguese and 1 Tahitian completing the top 34 of 
CT 2018. Brazilian surfer Gabriel Medina misses the 
bi-championship, finishing second, but he ended up 
getting the highest paid surfer of 2017.
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Brazil Up Front



Serviços Gráficos & Web

FALAMOS

PORTUGUÊS!

Content Marketing - Seo optMization - Video Marketing  
Free Consulting Calling (805)245-5615

WWW.kiSUCCeSS.CoM


