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Editor’s Note
In a public health emergency, absolutism is a very tempting response:
People should cease all behavior that creates additional risk. That instinct
led to calls for gay men to stop having sex during the AIDS crisis. It has also
spurred campaigns for teen abstinence, to reduce sexually transmitted
diseases and pregnancies. And to fight obesity, people have been drawn
to fads like the elimination of trans fats or carbohydrates.
These days, there is a new absolutist health fad: the discouragement or even
prohibition of any behavior that seems to increase the risk of coronavirus
infection, even minutely. People continue to scream at joggers, walkers, and
cyclists who are not wearing masks. The University of California, Berkeley,
few days before we close this issue banned outdoor exercise, masked or not,
saying, “The risk is real.” A related trend is “hygiene theater”. How much are
they doing to reduce the spread of the virus? Do they have any downside?
Prohibiting outdoor activity is unlikely to reduce the spread of the virus,
nor is urging people always to wear a mask outdoors. Worldwide, scientists
have not documented any instances of outdoor transmission unless
people were in close conversation. Worldwide,
scientists have not documented any instances
of outdoor transmission unless people were in
close conversation. The story is similar for deep
cleaning. Scientists increasingly say that there is
little to no evidence that contaminated surfaces can
spread the virus, but wash our hands frequently is
mandatory. The fact is that Covid-19 is a horrible
disease. So why not take every possible precaution
at all times?
Lindenberg Junior
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Art of Living/Arte de Viver (1)

How to Balance
the Practice of
Personal Self-Care
with a Busy Life

O

ne of the most difficult
challenges a lot of people face
with self-care is finding the time
to fit it in. When you live a busy lifestyle,
it can seem almost impossible to find
extra time to look after you. So, how can
you balance practicing self-care with a
busy lifestyle? Here, you’ll discover
some great tips you can follow.

but think about it. In the morning, you
could get up just 30 minutes earlier,
or 15 minutes if you want. This can
be the perfect opportunity to practice
self-care. Alternatively, if you are a
parent you could focus on self-care in
the evenings when the kids have gone
to bed. It doesn’t take long to practice
self-care so you should always be able
to squeeze it in somewhere.

Schedule it in
Look at automating daily tasks
A good tip you can follow to ensure you
can fit self-care into your busy routine
is to schedule it in. Think about it, you
schedule in everything else, so why not
self-care? When you set a time to focus
on yourself, you are much more likely to
stick to it. No matter how busy you think
you are, there will always be time for
self-care somewhere in your schedule.
Establish a morning routine
If you are struggling to find the best time
of day to practice self-care, you might
find it easier in the morning. If you’re
a busy parent, you might disagree here

6

There are all kinds of tools and gadgets
that can automate various aspects of our
lives. If you are constantly busy, you’ll
find automating certain tasks can be a
game changer! For example, you could
switch from going to the grocery store,
to ordering groceries online. If you
have items you frequently purchase,
these can be added to your favorites
list, making it easier to add them to
your order next time. Doing your grocery
shopping online can free up a lot of free
time during the week that can be used
on self-care.

Start small
Initially, focus on developing one
positive self-care habit at a time. Once
you have mastered that, you can move
on to the next task. By starting small, it
makes it easier to fit self-care into your
busy life. Many people mistakenly
think they need to begin with at least
30 minutes a day. The truth is, however
much time you can free up for self-care
is enough. Once you get started, you’ll
find it easier to start focusing more
on self-care due to the benefits you
experience.
To conclude...
Overall, balancing practicing selfcare with a busy lifestyle isn’t easy.
However, the tips above can really help.
Of course, you will find a lot of other
good tips online too and inclusive from
busy people just like you. Important to
remember that self-care is essential to
your health and well being, so no matter
how busy you are, you should always try
and make time for self-care daily.
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Cinema/Cinema (1)

Oscar 2021
Gera Discussões Sobre
Mudanças em seu
Formato e nos
Critérios de Premiação

A

primeira cerimônia do Oscar,
que aconteceu em 16 de
maio de 1929, teve apenas 15
minutos de duração e mais parecia um
banquete corporativo. Ao longo dos
anos, o evento se transformou em um
espetáculo com horas de duração, que
você provavelmente já assistiu em algum
momento.
A edição 92 do “Academy Awards” em
2020, que contemplou filmes lançados
em 2019, aconteceu no dia 9 de fevereiro
- apenas um mês antes das ordens de
lockdown começarem em diversos
estados dos EUA. Como o mundo ainda
passa pela segunda onda da pandemia
de covid-19, a cerimônia de 2021 do
Oscar foi adiada para o dia 25 de abril.
O que se sabe, no entanto, é que
alguns críticos de cinema do país, e em
particular Hollywood, pedem mudanças
na premiação, desde seu formato até os
critérios como alguma categorias são
distribuídas. Algumas delas podem
entrar em vigor ainda este ano.
Um crítico de cinema do New York Times
defendeu uma reformulação completa
do Oscar. Entre as sugestões dele estão
a expansão e a divisão das categorias
para que sejam incluídos na disputa
gêneros como comédia, terror e ação,
que normalmente não são considerados

8

cinema de prestígio e ficam
excluídos da cerimônia.
Ele também recomenda
tratar o longa coreano
“Parasita” como o
vencedor de Melhor
Filme de 2020, “não
como um ponto fora
da curva, mas como
um precursor”. Foi
o primeiro filme
não falado em inglês
a ganhar esse prêmio, e
cumpriu o ideal do Oscar - um filme bem
feito com algo a dizer que resista ao teste
do tempo e melhor do que qualquer
produção mainstream de Hollywood em
décadas. Então por que não remover a
categoria de Melhor Longa-Metragem
Internacional e transformar a categoria
de Melhor Filme em algo explicitamente
internacional?
Outra ideia seria ampliar o número
de votos aos prêmios, expandindo a
adesão da academia para abranger uma
diversidade mais geográfica, geracional
e cultural. Entre outras sugestões, e mais
imediatas, estão a de Peter Mehlman,
ex-ator de “Seinfeld”, que diz que
durante a pandemia, os atores indicados
para os prêmios deveriam ficar em casa
e participar remotamente.
Dois dias antes de fecharmos essa
edicão, no dia 10 de abril, um porta-

voz da Academia que organiza
o Oscar disse em um
comunicado: “para criar
um evento presencial
que nosso público global
deseja ver e que seja
adaptado às exigências
da pandemia, a
cerimônia será
transmitida ao vivo
de vários locais,
incluindo o famoso
Dolby Theatre em
Hollywood”.
O futuro é um pouco incerto para a
premiação de cinema com o troféu
mais famoso do mundo. Mesmo assim,
os longas “The Forty-Year-Old Version”,
“Sound of Metal” e “Minari” já figuram
entre os favoritos da crítica para ganhar
a estatueta de melhor filme no Oscar de
2021.
Definitivamente, uma coisa podemos dar
como certa: 2020 foi um ano estranho
para o cinema, mas de fato pudemos
contemplar excelentes filmes. Diversos
deles, como a animação da Pixar, “Soul”,
nos mostraram que, ainda que o retorno
pleno às salas de cinema seja uma
incógnita para 2021, as plataformas de
streaming nos darão acesso às melhores
novidades da sétima arte.
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Special / Especial (1)

What are
Checklists and
Why it is Powerful

I

n general and in only a unique
phrase we can say that a checklist
is simply a standardized list of
the required steps developed for
a repetitive task. Its a simple tool
that helps to prevent mistakes. It is
easy to forget the exactly what needs
to be done to complete an activity
or set of tasks and checklists are
tools used to better organize your
assignments and to verify, easily, your
most important tasks. They have been
designed to reduce errors and ensure
consistency and completeness in
carrying out a duty.
Using checklists ensures that you won’t
forget anything. So, if you do something
repetitively and want to do it right every
time, a checklist is an indispensable
tool. It save you time because you
don’t need to use time remembering
the steps, therefore you can dedicate
all your time on doing the task. It also
allow you to delegate tasks confidently
and effectively. Using a checklist is an
excellent way to make our lives simpler
and our businesses more productive!
How to make an effective checklist?
• Make it simple - use short, precise,
easy to understand descriptions of the
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tasks. If possible and best, keep the list
to one page.

nothing is missed. There are many
benefits and some of them are:

• Make it to use - include a checkbox
or leave space to mark items complete.

Organization - Checklists provide a
logical structure.

• Organize the items by category - this
allows you (or the user) to navigate
easily between the different sections
and quickly find the ítems you are
working on.

Motivation - Being able to observe
progression motivates you to keep
working.

• Keep it refining - continuous
improvements will make your checklist
more effective.
• If using pause points - no more than
ten items between pauses, preferably
five to seven.

Creativity - Checklists helps your mind
think out of the box for ideas you may
not have thought of
otherwise.
Excellence - When nothing is forgotten,
the quality of work exceed.
Productivity - You get more work done.

Why are checklists an essential tool
for business?

Delegation - If you work with a team.

They improve collaboration and
delegation and as a consequence of
that, can boost your project and/or
company’s productivity. Its important
to say also that using checklists, more
people will be able to execute more
specialized tasks because they can
learn how it’s done. Checklists focus
attention on the job at hand and ensure

Particularly when you are learning or
starting something new, checklists can
be the key for your success. Checklists
can help you with fewer mistakes,
improved information retention,
increased productivity, and faster
learning. Definitely, checklists make
life easier and improve outcomes
regardless of skill levels.
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Special / Especial (2)

Como e Quando Usar os Recursos
do Feed, Stories, IGTV e Reels

A

maioria dos usuários não tem
problemas ao começar a usar
o instagram e isso é percebido
devido ao seu crescimento: já são
mais de 1 bilhão de usuários ativos no
mundo inteiro. Porém quando querem
utilizar a rede para melhorar seu
negócio, vender ou criar conteúdo que
engaje e mantenha sua audiência em
crescimento, muitos se deparam com
dúvidas sobre os recursos existentes
e como utilizá-los. Para reduzir a
complexidade e facilitar o uso do
“IG”, confira algumas das melhores
estratégias para cada um dos 4
recursos e como você pode acrescentar
variedade, qualidade e conteúdo às
suas postagens no Instagram.

seu perfil.Os três principais tipos de
postagens são hashtags, imagens e
envolvimento do público. Suas imagens
são um grande peso na balança que
definirá se as pessoas permanecerão
em seu IG. Foque na estética da
imagem, tornando-a atraente. E aqui
está o segredo: as palavras, ou melhor,
o conteúdo tem um papel fundamental
no feed. Os seguidores do instagram
prestam atenção nas imagens, mas ficam
pelo seu conteúdo, pelas suas legendas.
Use legendas para ensinar a seus
seguidores o que eles querem aprender.

Forneça etapas viáveis para ajudá-los
a alcançar seus objetivos. Oriente-os
a agir nas questões de seu interesse.
Mantenha-os informados sobre sua
marca. Divirta-os. Tenha empatia
com eles. O Instagram permite até
60 segundos de vídeo em seu feed
inicialmente. Escolha esses momentos
com sabedoria! Considere cortar o
vídeo para que ele inicie com uma
foto da marca ou edite para mostrar as
imagens mais importantes ou atraentes
no início.
Dicas extras:

1) No Feed
Pense no feed como sua página inicial.
É a sua oportunidade de transmitir
com imagens o que é a sua marca.
Como sua base inicial na rede, seu feed
tem uma função dupla. Ele fornece às
novas pessoas uma visão geral de seu
conteúdo, produto ou serviços. E é
também a fonte de curadoria contínua
de conteúdo para seguidores e fãs
visitarem e revisitarem - esperamos,
muitas vezes. Concentre-se nas pessoas
que te acharam no IG e chegaram ao
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* Mantenha seu feed de marca ou
negócio com uma estética consistente.
* Aproveite as legendas para comunicar
com profundidade.
* Forneça uma variedade de conteúdo
para envolver seu público.
2) No Stories
A maioria das pessoas não consegue
resistir aos círculos vermelhos no
topo de seu instagram. Eles despertam
curiosidade. Uma boa estratégia para
criar stories é se inspirar em amigos,
grandes marcas, colegas de trabalho,
criadores de conteúdo. Os stories
obrigam os usuários a abrir quase que
inevitavelmente porque eles sabem
que irão desaparecer após 24 horas.
A natureza fugaz e efêmera convida a
uma abordagem mais leve. Se o feed é
a sua marca ou “negocio” e você veste
terno para impressionar, seu stories
seria a sua casa – e você veste roupas
confortáveis. Entendeu? Com os stories
você pode relaxar a estética da marca.
Quando mais intimista, mais chances
de cativar seu público.
Aqui estão algumas sugestões e dicas
extras:
* Use histórias para cultivar
relacionamentos com clientes.
Seja divertido e caprichoso. Use
adesivos para ajudar a impulsionar o
engajamento.
* Não enlouqueça e poste muitas
imagens. As pessoas saem do seu story
depois de cinco a sete imagens.
* Aprenda a usar a opção de vídeo curto
(máximo de 15 segundos).
* Compartilhe outras contas nos seus
stories para construir reciprocidade.
Toque no pequeno avião de papel sob
uma postagem que você gosta de uma
conta que você segue. Em seguida,
toque em “Adicionar postagem ao seu

story”. O titular da conta será notificado
de que você compartilhou a postagem
dele em seus stories. Conecte-se com
seu público usando vídeos ao vivo em
tempo real. As pessoas estão famintas
por conexão e por histórias - com sua
sensação autêntica e sem muita edição
– a afinidade é o combustível para sua
audiência. Os stories do IG também
fornecem uma excelente ferramenta
estrutural para salvar e exibir conteúdo
perene.
Crie stories de posts antigos em seu
feed. Basta clicar no avião de papel
sob qualquer postagem para criar
um novo story. Você também pode
criar destaques a partir dos stories
para manter o conteúdo relevante em
destaque em seu perfil. Enquanto um
story desaparece em 24 horas, um
destaque permanece disponível até
que você o remova.
Os stories podem humanizar sua
marca. Eles desaparecem em 24 horas,
tornando-os mais atraentes para os
usuários clicarem imediatamente. Eles
também podem facilitar oportunidades
valiosas de conexão e autenticidade.
E use o recurso de destaque do story
para manter o conteúdo disponível até
removê-lo.
3) No IGTV
Formato de vídeo longo e lançado em
2018, o IGTV permite aos usuários
criar videoclipes de até 10min. Contas
verificadas e contas com pelo menos
10.000 seguidores podem adicionar
vídeos de até 60min. Como acontece
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com a maioria dos vídeos longos, os
custos de produção podem ser altos.
É por isso que é inteligente avaliar
todas as opções de formato de vídeo
longo antes de mergulhar no IGTV. O
dinossauro nesta sala é o YouTube, que
tem 2 bilhões de usuários mensais. Se
você já cria conteúdo para o YouTube,
o IGTV pode ser um ótimo próximo
passo, onde você pode oferecer a seu
público vídeos de tours nos bastidores,
instruções e tutoriais, perguntas e
respostas, etc.
E mais boas dicas extras:
Mantenha seus objetivos de conteúdo
em mente. Se a interação do público
é um deles, o IGTV produz melhor
engajamento do que o YouTube em
alguns casos. Certifique-se de usar o
recurso de visualização do IG para
criar um vídeo teaser (até um minuto).
Publique o teaser em seu feed (com uma
foto de capa da marca) e compartilhe
em suas histórias.
Para atingir um público maior, crie uma
estratégia bem pensada por meio de
hashtag. Em nosso “brother” site www.
kisuccess.com (em blog) você encontra
um artigo sobre o tema muito legal.
Analise cuidadosamente seu público,
tipo de conteúdo e metas antes de
investir pesadamente no IGTV. O
YouTube geralmente é a melhor opção
numa primeira etapa. Mas o conteúdo
de vídeo de formato longo da IGTV
pode agregar mais valor ao seu público
e aumentar o envolvimento. Aproveite
ao máximo seus vídeos criando uma
13
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visualização (ou seja, um teaser)
que pode ser postado em seu feed e
compartilhado em seus stories.
4) No Reels
Apresentado nos EUA em agosto
de 2020, o instagram reels oferece
experiências no estilo TikTok.
São vídeos curtos que dão uma
oportunidade de se conectar, mostrar
produtos, se envolver com a geração Y e
a Geração Z, e muito mais. Especialistas
afirmam que são os reels que vem
mantendo a Geração Z no IG. Use esse
canal de forma inteligente para ser
descoberto e mostrar a personalidade
e a autenticidade da marca. Os reels são
exibidos na parte de descoberta (lupa)
do insta, o que os torna uma potência
para aumentar as visualizações e
o envolvimento. Aposte em humor,
conteúdo rápido e inteligente, música
atraente e lembre de utilizar hashtags
para seu conteúdo ser encontrado.
Dicas extras a considerar:
* Use este recurso apenas quando tiver
dominado o resto dos recursos do insta.
* Você deve ter um forte conteúdo de
vídeo para se beneficiar dos reels.
* Certifique-se de que seu público
corresponde ao público do instagram
reels - geralmente Millennials e Geração
Z.

Confira cinco tipos de conteúdo que se
encaixam na estrutura de valor:
* Valioso: conteúdo útil ou educacional.
* Aspirante: conteúdo idealizado e
tangível que lança uma visão para o
futuro.
* Ciclo de vida: conteúdo de
construção de consciência que nutre
relacionamentos ou incentiva a ação.
* Único: conteúdo próprio e de marca
com foco no negócio.
* Evergreen: conteúdo relevante e útil
que não se perde com o tempo.
Combine cada tipo com seus temas
de conteúdo. Por exemplo, uma loja
que vende temperos e produtos
para cozinhar pode ter três temas
relacionados aos seus produtos salgados, doces, e diferentes. Um
exemplo de conteúdo de qualidade
e que fornece valor pode ser criado
assim:
* Valioso – qual a quantidade de
pimenta em pó usada numa receita X.
* Aspirante – citação de um renomado
chef sobre como um guisado deve ser
perfeitamente temperado.
* Ciclo de vida – abra uma caixinha de
perguntas e respostas sobre temperos
sazonais.

* Única - foto de um membro da equipe
com sua receita com as especiarias
favoritas.
* Evergreen – porque o tempero X é
importante para a saúde do coração.
Usando a estrutura de valor para seus
três temas, a loja criaria 15 postagens.
Cada um deles pode ser conectado aos
quatro recursos do IG para uma melhor
experiência de engajamento do público.
Seja Criativo e Fique Atento
Como acontece com todo bom
marketing, o conteúdo que se adapta
melhor a cada recurso ou canal terá
o melhor desempenho. No caso do
Instagram, mantenha a natureza
visual em mente e siga estes três
princípios para melhores resultados:
agregue valor com uma variedade de
conteúdo. Mantenha seu feed de marca
com boa estética visual. E fomente o
relacionamento e um envolvimento
mais profundo nos stories.
* Esse artigo foi desenvolvido pelo
nosso time Kisuccess Marketing de
jornalistas, estrategistas e tecnólogos,
que unidos, buscam envolver e inspirar
pessoas, empreendedores e donos de
pequenos negócios - kisuccess.com

Siga a Estrutura de Valor
Com o instagram (e qualquer rede
social), devemos transcender a
monotonia de conteúdo. Todos nós
já vimos (ou criamos) feeds no insta
que seguem esta fórmula: imagem
do blog + link na biografia. Não é de
admirar que nossos seguidores fiquem
entediados. A alternativa está em
conteúdo personalizado e de alto valor
de produção para o instagram (e todas
as outras redes sociais). Seja criativo.
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The First Step
to Change is to
Recognize it
is Needed
By Sandra Domingos

I

f you’re struggling to make healthier
changes in your life, it could be that
you’re not convinced a change
is needed. Many of us are also great
at avoiding change. It tends to be
something we dread, rather than look
forward to.
However, if you want to live your best
life, it’s imperative you recognize when
a change is needed. So, how exactly can
you recognize that change is needed in
your life? Below, you’ll discover some of
the common signs to look out for.
You feel lost or stuck in life
Do you feel like you’re stuck in a rut
and you have lost your purpose? This
is a sure sign that a change is needed.
Everyone has a purpose, but it isn’t
always easy to identify it. Also, your
purpose can change as you get older
and go through life’s experiences. So,
if you feel like your life isn’t your own
anymore, it’s time to make a change.
Your mood is consistently flat
Another sign change is needed is
if you find your mood is constantly
flat. That is, you don’t really enjoy
anything anymore. You don’t have
to feel depressed to make a change,
simply feeling constantly flat is another
indicator your life isn’t satisfying. Think
about the things that used to make you
feel good. It could be that you once
enjoyed your career. If you now don’t
like your job, it’s a sign you need to
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make a change to get back to feeling
that initial excitement. You suffer with
poor self esteem
Low self-esteem can develop for a lot of
different reasons. However, it tends to
be more prevalent in those who don’t
take care of themselves. If you lack selfcare, you may criticize yourself more or
feel like you aren’t worth much. Over
time, poor self-esteem can lead you to
feel like you don’t deserve good things
in life. This in turn can cause you to give
up trying to be happy. If you suffer with
poor self-esteem, it is a good sign you
need a change.
You have very little energy
Having little energy throughout the day
could be a sign of poor sleep. However,
it can also relate to a deeper issue if
you are constantly tired. It may mean

that you have lost your passion and
interest in life. When you spend a lot
of time doing things that don’t inspire
you, it can zap your energy quickly.
So, if you wake up feeling tired and
drained consistently, take it as a sign
you need more self-care in your life.
When you are taking care of yourself,
you’ll feel energized and ready to take
on anything.
As you can see, there are a lot of signs
that could point to the fact you need a
change and self-care can really help to
improve self-esteem, giving you a sense
of purpose and help to make you feel
happier (and energized). So, if you want
to make a change, recognize where your
current issues lie and use self-care to
eliminate them.
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João Pessoa: Beautiful Beaches
and Cultural Tours in the Core
of Brazilian Northeast
By Laís Oliveira
Translation: Isabela Jordão

T

he capital of Paraíba Brazilian
state is still a low explored
coastal city when compared to
other tourist capitals in the country,
such as Salvador, Maceió, and Natal. But
whoever puts João Pessoa on his trip
itinerary always ends up coming back!
Considered the greenest capital of
Brazil, the city offers, in addition to
beautiful beaches like Manaíra and
Cabo Branco, rich culture and famous
gastronomy with a variety of typical
sea dishes. The “Paraibanos” from
the capital are considered hospitable
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people and know how to welcome the
tourists. As João Pessoa is located in
the middle of the Brazilian Northeast
makes it easily accessible to anyone
who is anywhere else in the region.
If you are looking for a tour with a
focus on history and culture, you need
to know that João Pessoa has a rich
historical-architectural collection that
holds imposing Baroque buildings
dating from the 16th century. Devotion
is still quite strong and represented by
the spectacle of the “Paixao de Cristo”,
which attracts thousands of faithful

ones and tourists annually during Holy
Week.
The Cabo Branco Station - Science,
Culture and Arts, which was designed
by the famous Brazilian architect Oscar
Niemeyer and opened on July 3, 2008,
have an interesting free to enter tour
that can be even better with a visit to
the exhibition. The station also houses
the planetarium, which is also free to
enter. The Cabo Branco Lighthouse is
one of the postcards of the city and
signals that João Pessoa is the extreme
eastern point of the Americas, that is, on
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its beaches, the sun rises first. It is worth
visiting and being enchanted.
The gastronomy, framed by a beautiful
coastline worthy of many photos,
focuses on seafood but also on typical
dishes from the northeastern hinterland
- “carne seca” (a kind of cured beef),
bode assado (roasted goat), a variety
of foods made with manioc as a base,
manteiga de garrafa (bottle butter), and
a “rice and beans” differently prepared,
and much more.

Cabo Branco is also where most of the
city’s artistic and cultural shows and
presentations take place. In addition, it
is a great option for those who like to
enjoy the sunset - and stretch until late
at night.
If you want to go beyond João Pessoa
without leaving the state and enjoy a
different beach, visit Tambaba. This is
a destination well known for being one

of the few nudist beaches in Brazil - and
most of the time with far fewer people
than the capital’s beaches. In visual
terms, the beach is full of corals, rocks,
and hills, protecting the entrance to
the naturist area of the beach, which is
private for couples. Tambaba is part of
the city of Conde that is only about 30
km from João Pessoa.

Manaíra beach is a great option for
sports such as volleyball and beach
soccer. The shore is perfect for running
and walking, and yes, after some
exercise, besides enjoy the sea you
can have delicious açaí in the bowl
by the beach in one of the many bars
and tents scattered around (like street
vendors selling tacos in Los Angeles).
For partying, meeting new and lively
people, Cabo Branco is the thing. This
is the most central beach in the city
with a lot of bars and restaurants,
a promenade for walking and, for
those who like biking, with a cycle
path around the sea, being a view that
enchants tourists at any time of the day.
Soul Brasil Magazine © • Issue 106 • Feb 15/March 2020 • Year 18 • www.soulbrasil.com
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Cinema/Cinema (2)

A Conexão Entre Hollywood, Marilyn
Monroe e a Cidade dePalm Springs
Por Lindenberg Junior

O

oásis no deserto de Palm
Springs tem uma longa tradição
que remonta à época nas quais
lendas do cinema como Kirk Douglas,
Cary Grant e Elizabeth Taylor eram
obrigados a permanecer perto de
Hollywood devido aos trabalhos na
sétima arte.
Muitas celebridades decidiram ficar
por lá e compraram casas na cidade.
Alguns deles foram Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis Jr., Bob
Hope, Dinah Shore, Lily Tomlin e
Marilyn Monroe. Ela, em especial, foi
descoberta para o cinema no famoso

Racquet Club, que foi um dos locais
favoritos de estrelas de Hollywood
e bastante frequentado por ricos e
poderosos.
Palm Springs ganhou mais fama na
década de 1920, quando as estrelas
do cinema de Hollywood escolheram
o local como refúgio de fim de
semana. Em 1927, o ator Charlie Farrell
co-estrelou com Janet Gaynor um
filme mudo chamado Seventh Heaven.
Gaynor ganhou o primeiro Oscar de
Hollywood por esse papel. O romance
na tela de Gaynor-Farrell foi tão
contagiante que eles co-estrelaram
mais doze filmes durante as décadas
de 1920 e 1930. Mais tarde, ele abriria
o Racquet Club - em 1934.
A cerca de duas horas de carro a leste
dos principais estúdios de Hollywood
em L.A, Palm Springs atrai visitantes
com um clima quente agradável e
extensões de deserto cinematográficas
emolduradas pelas montanhas de
San Jacinto. Celebridades, líderes
empresariais proeminentes e famosos,
nesta época, poderiam facilmente
escapar dos holofotes e saborear
coquetéis à beira da piscina no Racquet
Club.
Mais recentemente, uma escultura
grandiosa de “Forever Marilyn”

retrata a atriz em uma cena icônica do
filme “The Seven Year Itch”, de 1955.
A estátua chegou a Palm Springs por
cortesia da Sculpture Foundation, uma
organização que o escultor Seward
Johnson criou para promover obras
de arte.
A estátua - que tem 26 pés de altura de Jonhson esteve em Palm Springs
de 2012 a 2014. Depois de deixar Palm
Springs, a estátua percorreu várias
outras cidades e, durante sua corrida,
evocou opiniões fortes de quem amava
e de quem odiava Seward Johnson.
Em 2020, a polêmica estátua voltou
para ficar definitivamente na cidade.
“Marilyn se tornou uma espécie de
ícone para Palm Spring. Alguns a amam
e outros nem tanto, mas o fato é que ela
se tornou parte de nossa memória”,
disse o conselheiro (vereador)
municipal da cidade, J.R. Roberts.
Uma nova geração de celebridades
de Hollywood sucumbiu à atração
do deserto e à privacidade relaxante
que ele oferece. Palm Springs está
sendo redescoberta pelas estrelas de
Hollywood de hoje, especialmente
durante o Palm Springs International
Film Festival, realizado anualmente
em janeiro.

“Forever Marilyn” é uma estátua gigante que é a representação de uma das imagens mais famosas de Marilyn Monroe e baseada no ﬁlme de Billy Wilder
“The Seven Year Itch”.
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Cinema/Cinema (3)

Curta-Metragem “Família” Está
Disponível e Conta uma História
de Resiliência, Esperança e Amor

A

membros atravessava. O que de início
seria apenas um vídeo curto de um
minuto se transformou em quase meia
hora de um filme emocionante.

O curta-metragem surgiu de uma
iniciativa do bem: arrecadar fundos
para auxiliar esta família diante de um
problema incapacitante que um dos

“Família” faz o telespectador mergulhar
na luta aparentemente impossível
dessa adorável família que, de repente,
se depara com a dolorosa realidade: um
acidente que deixa um pai e esposo
com uma paralisia quase que total
do corpo, do pescoço para baixo. O
otimismo e a graça com que eles vivem
esse desafio - que seria facilmente
um momento de entrega e desistência
para muitos - é uma lição inspiradora.
O curta promete tocar profundamente
o telespectador.

pós estrear com grande sucesso
e ser muito bem recebido na
última edição do LABRFF (Los
Angeles Brazilian Film Festival), em
outubro de 2020, o curta-metragem
“Família” já está disponível para o
público. Produzido pelo diretor, ator e
também DJ, Germano Kuerten, “Família”
conta a incrível e real história da família
Da Silva, de origem brasileira, mas
vivendo em Los Angeles, que precisa
superar um enorme desafio com
resiliência, esperança e amor.
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O curta-metragem está disponível no
Vimeo e pode ser alugado por 72 horas
por um valor simbólico de US$10. Toda
a renda arrecadada será destinada à
produção do filme, distribuidores, bem
como a família que inspirou o filme.
O produtor, Germano Kuerten, nasceu
em Santa Catarina, no sul do Brasil, e
em uma prévia edição da Soul Brasil,
em 2018, contamos sua história de
“idas e vindas” entre o Brasil e os
Estados Unidos, desde ainda pequeno,
e que nos inspirou por sua luta e
determinação para deixar vícios e se
formar no curso de Cinema do Cal State
University of Northridge.
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The Initial
4 Steps to Promote
your Business
with Video

Y

ou may not be that excited
about the prospect of making
videos for your business, but
it is not as difficult as you might think.
Of course, you need to spend some
time in research and production but
definitely, it can be worth with the
benefit of video marketing. There are
various channels of exposure such as
YouTube, Instagram, Vimeo, Tik Tok, etc.
Something that puts online business
owners off of making videos is that
they don’t want to show their faces
on camera. There are various options
for not show your face such as the use
of typography videos or videos made
by using photo slides. The truth is,
depending on the niche or type of your
business, in many cases its good idea to
get over showing your face on camera.
It is really important that people can
see who you are and videos are the
best way to do that. There is no need
for you to make Hollywood style videos
– nobody is expecting that, but you do
need some good quality equipment.
What you need to start?

HD camera on Amazon between $100
to $200 these days. Some smartphones
like iPhones and even tablet devices
have good quality video cameras. But
a standalone video camera is usually
the best option. If you are going to
shoot footage at your desk then invest
in a good quality HD webcam. You
can position these easily so that they
capture your head and shoulders which
is fine. Again these are not expensive
and there are some good ones available
for less than $75.
2) A Good microphone

4) Video optimization
One of the worst things that you can do
is to use an inferior quality microphone
with your videos. The microphones
in smartphones and laptops are not
the best quality. You can find a good
quality USB microphone on Amazon
for less than $100. Audio quality is very
important. If your viewers cannot hear
you or understand what you are saying
because you are using a poor quality
microphone then you will lose them.
3) How to videos

1) A good camera
HD video cameras are getting cheaper all
of the time. You can find a high-quality
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create an over the shoulder video which
shows how to get the best results from
a product or service. You will need
screen recording software to do this
such as the free Cam Studio or Camtasia
which comes at a one-time price. Using
strategic marketing: Let’s say that you
are promoting a product that will fix
a number of issues that your niche
audience has. You can create a video
that shows people how to fix one of the
problems and then tell them if they want
to fix other problems they will need to
get the training course.

You need to optimize your videos so
that they can be found through search
engines like google or when people
looking for your videos using the
YouTube Search - by the way, YouTube
is the second largest search engine
just behind Google. If your video is not
appearing in the first few search results
then you will hardly get any views. Use
your main keyword in the title of the
video and secondary keywords in the
description and tags. On the first line of
the video description add a link to your
website or offer page (URL).

Videos that show people in your niche
how to overcome a problem that they
are having are very popular. You can
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Simples Hábitos
Para o Sucesso
Por Lindenberg Junior

A

prendizagem, conhecimento e
prática formam uma jornada,
que contínua, passa a ser
o veículo perfeito para o sucesso
profissional. Podem existir alguns
atalhos curtos ao longo do caminho,
mas a jornada do aprendizado nunca
deve parar.
Eu aprendi nos últimos anos coisas
simples que em um passado mais
distante não havia prestado atenção, e
que, sim, podem fazer a diferença em
nossa vida. Abaixo eu farei uma seleção
de alguns desses segredos simples:
Idealize seus objetivos
Saiba o que você quer realizar a
longo prazo. Não idealize apenas as
vantagens e as possíveis armadilhas no
caminho, mas tenha uma visão clara de
como você alcançará seus objetivos. As
pessoas que não têm clareza sobre o
que querem facilmente podem perder o
foco e também algumas oportunidades.

antes que o dia acabe. Escreva-os e
execute-os ou se algo interferir em um
desses itens, coloque-os na lista para
fazer no dia seguinte.
Faça o que você sabe está certo
Esqueça as maneiras rápidas, fáceis ou
mais baratas de fazer as coisas. Quando
você está ciente da melhor maneira de
realizar algo, é assim que você deve
fazê-lo e ponto final.
Coloque-se no lugar do outro
Trate as pessoas do jeito que você
gostaria de ser tratado e, assim, você
não terá problemas em conquistar
pessoas e trazê-las para o seu lado.
Quando você está em uma situação
na qual não sabe o que alguém espera
de você, simplesmente pergunte a si
mesmo o que você esperaria no lugar
deles.

como algo valioso e use de forma
inteligente. Está perdendo muito tempo
com algo que não domina? Busque um
profissional ou uma pessoa que faz
essa tarefa melhor do que você e passe
a fazer outra tarefa importante.
Você consegue, não se deixe levar
Depois de saber o que você quer fazer
e decidir qual é a melhor maneira de
fazê-lo, não deixe ninguém dar palpite
sobre seus projetos. Haverá dias em
que você ficará desanimado e talvez
haja pessoas que tentarão te desanimar
também, mas não se deixe abater.
Acredite e supere obstáculos
Tempos difíceis também estarão em seu
caminho. Tenha clama, saiba o poder
da meditação. Supere obstáculos com
decisões bem pensadas. Quando você
se deparar com dificuldades, encare-as
como desafios e abrace a vitória!

Use seus talentos e seu tempo com
sabedoria

De olho na sua intuição

Você está usando seu tempo
realizando tarefas que um adolescente
trabalhando com salário mínimo
poderia estar fazendo também? Preste
atenção em como você usa as horas do
seu dia para aumentar a produção ou o
que você deseja concluir naquele dia,
semana ou mês. Pense no seu tempo

Saiba quando uma boa oportunidade
bate à sua porta. Preste atenção no que
diz a sua intuição e seu anjo da guarda.
Não acredita? Lembre um pouco do
passado e perceba que muitos de nós
deixamos passar boas oportunidades
(seja pessoal ou profissional) porque
não acreditamos em nossa intuição.

Mantenha-se organizado
Decida quais serão seus primeiros
passos para trilhar o caminho em
direção aos seus grandes objetivos
e planeje quando concluirá cada um
deles. Todas as manhãs pergunte a
si mesmo quais são as três coisas
mais importantes a serem realizadas
26
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5 Tips to Lower
your Taxes as an
Entrepreneur in 2021

F

or those living in the U.S we have
already entered the season of
preparing our income taxes and
while the new year can be rejuvenating
and motivating for many business
owners (and self-employed), it
becomes a time of panic as a new tax
bill is soon to be due.
However, this yearly worry can easily
be diminished with just a little planning
and tax knowledge. Try these five tips
to lower your tax bill:
1: Create More Year-End Business
Expenses
In other words, if you have the budget
to do so, purchase items you know
you will need for your business the
following year before this year is over.
This way, you can write them off as a
business expense and reduce your
income this year instead of the
following year when you need the item.
This is more beneficial and impactfull
if your business requires making large

28

purchases such as computer hardware,
software, and automobiles.

Tuition, books, fees, equipment,
and transportation expenses are all
allowable deductible expenses.

2:Write-Off Household Expenses
5:Hire A CPA
Your home office, a portion of your
mortgage interest, insurance, utilities,
repairs, and depreciation can all
be deducted from your tax bill as a
business expense.
3:Max Out your Retirement Accounts
Set up a U.S individual retirement
arrangement and contribute up to
$5,500 each year, tax-free. You can also
double your contribution by setting up
simple IRAS or SEP accounts. These
accounts allow you to contribute as an
employer and individual.
4: Get More Education  
If you can prove the course maintains
and improves your skills or is required
by law to maintain your current
business, then you can deduct the cost
of your education from your income.

In the end, it is always better to let the
professionals take care of it. Sometimes
the money is short (specially on
pandemic times), but thinking out of
the box and ahead: an professional will
already know every tip and trick
in accounting, ensure you get the
maximum benefit and saving the most
money possible.
Last Words
Hiring a professional in areas that
we, small business owners, do not
dominate, most of the time it pays off
if we take into account the money we
invest and the return on investment, in
addition to the hours saved!
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A Conexão Física e
Mental da Gratidão

E

m nosso site você encontra pelo
menos dois artigos sobre o tema
“gratidão”, mas aqui vamos
focar, em particular, no quanto esse
sentimento é poderoso, bem como a
quantidade significativa de efeitos
mentais e físicos que ser grato tem
sobre nós. Conheça alguns deles abaixo
e comece hoje mesmo a ser grato.
Os benefícios mentais da gratidão
Praticar a gratidão ajuda a sua saúde
mental como um todo porque você
passa a ter uma visão melhor da vida
instantaneamente. Não se surpreenda
acabar a sua última “meditação” de
gratidão com um grande sorriso no
rosto. Claro que os benefícios não
param no aumento instantâneo da
alegria.
Sentir mais gratidão tem sido associado
a uma melhor autoimagem, menos
ansiedade e até uma redução da
depressão. Isso não é surpresa para
os cientistas que registraram níveis
aumentados de dopamina e serotonina
após a prática de uma meditação com
foco em gratidão.
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Os benefícios físicos da gratidão
Uma coisa é se sentir melhor
emocionalmente, mas a liberação
desses hormônios do bem-estar afeta
seu corpo de forma física também.
A gratidão reduz o estresse e, com
isso, você dorme melhor, sua pressão
arterial baixa e você tem mais energia.
Como resultado, você se move mais,
elevando o poder da sua saúde física
ainda mais.
Além disso, exercer a gratidão te dá
energia e motivação para caminhar e
se exercitar, com isso mais oxigênio
é transportado para o corpo. Se for
ao sol, melhor ainda, você estará
levando vitamina D para seu corpo e
aumentando sua imunidade. Como se
isso não fosse muito, ainda te ajuda a
dormir profundamente e melhor, regula
seu apetite e te ajuda a fazer escolhas
alimentares mais inteligentes. Todas
essas coisas trabalham juntas para
transformá-lo em uma versão mais
saudável e forte de si mesmo.

Sua pressão sanguínea fica regulada,
logo o estresse é reduzido e você tem
menos possibilidades de ter doenças
cardíacas.
Ao adicionar exercício físico e sono
fortalecido ao seu coração, o resultado
é tempo de vida prolongado. Sendo a
doença cardíaca uma das principais
causas de morte em nossa sociedade,
nunca houve uma melhor hora para
praticar a gratidão e deixar o estresse
passar longe.
Como você pode aproveitar os
benefícios mentais e físicos da
gratidão?
Sentindo mais. Praticando mais. Claro
que é mais fácil falar do que fazer.
Uma ótima forma para começar é criar
o hábito de pensar em pelo menos
uma pessoa ou coisa pela qual você é
profundamente grato todas as manhãs,
assim que acordar. Isso vai mudar o seu
dia todo e proporcionará um ótimo
começo para colher esses poderosos
benefícios. Comece o quanto antes!

A gratidão é particularmente
importante para saúde do coração.
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O Sucesso de sua
Empresa com a Ajuda
da Numerologia
Por Tania Ferraz

H

oje podemos dizer que a
utilização da numerologia é
crescente não só nas micro
e pequenas empresas, mas também
nas de maior porte. Os empresários
e executivos de grande expressão
também tem se mostrado abertos
ao uso desse conhecimento. Poder
conhecer a sua empresa através dos
números pode te levar a realizar
suas metas e alcançar um sucesso
mais rapido. As empresas que estão
cientes dessa ferramenta preveem os
acontecimentos, ao passo que as outras
são pegas de surpresa.
A razão social de uma empresa
determina o seu caráter organizacional.
Quando pensamos em uma organização
ou mesmo num grupo de empresas
enfatizamos os aspectos gerais do
negócio, como rentabilidade, lucros,
ações, compra e venda, acionistas,
capital aberto ou fechado etc. Poucas
são as vezes em que os executivos em
geral param para refletir as vibrações
que regem aquela organização.
As empresas têm caráter próprio,
seja ela qual for, como um hospital
comunitário, uma faculdade particular,
um escritório de arquitetura, um
supermercado ou uma loja. O caráter
de uma empresa é a individualidade
da organização, é o DNA da forma de
vida assumida por ela e que a faz sentir
e agir por ela mesma. A numerologia
empresarial é a chave decodificadora
que possibilita a compreensão das
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energias que regem uma empresa.
Através do nome da empresa (razão
social, nome fantasia) e a data do seu
nascimento (assinatura do contrato) é
possível compreendê-la.
A empresa é uma energia viva, portanto
tem vontade própria, como também
está sujeita as oscilações da vida.
A numerologia divide o caráter de
uma empresa em duas partes: alma
e personalidade. Alma é a essência
da empresa, é a vontade mais íntima,
é o que motivou a sua existência.
Personalidade é a imagem; a forma
como a empresa se apresenta para seus
clientes, é o cartão de visita.
O nome de uma empresa ou de uma
pessoa é um código que contém todas
as informações referentes aos seus
talentos e destino. O caminho de origem
de uma empresa é determinado através
do dia, mês e ano de sua abertura. Sem
dúvida esta data define os ciclos, as
probabilidades dos acontecimentos,
as realizações dos objetivos.
São períodos de probabilidades
que, quando analisados, permitem
entender quais os desafios existentes
e como superá-los. Através dos 36
itens observados e analisados é
possível fazer um prognóstico das
probabilidades dos acontecimentos
da uma empresa. Uma boa forma de
buscar sucesso em seu negócio é
estudar os números que envolvem sua

empresa como um todo. A numerologia
para empresa permite saber quais são
os obstáculos a serem enfrentados e
como reagir diante deles, pois uma vez
que se sabe as pedras no caminho fica
mais fácil encontrar soluções.
Através dos números também
é possível saber se aparecerão
oportunidades de novos negócios, bem
como a melhor data para um possível
negócio. É possível, também, verificar
o melhor período do ano, os meses que
merecem maior atenção e dificuldades
que podem aparecer. A numerologia
amplia a visão, antecipa os fatos e dá
uma diretriz.
O numerólogo observará vários fatores
que aos olhos do empresário podem
passar despercebidos. Qual a intenção
dessa empresa? Como se coloca no
mercado? Qual meta a ser atingida?
Quais cores podem ser usadas no nome
fantasia para facilitar a comunicação?
A numerologia vai muito além do que
se imagina. Você pode se surpreender
com o conhecimento que os números
possuem!
*Tânia Ferraz vive em São Paulo,
é psicóloga clínica e lecionou na
faculdade paulistana de Ciências e
Letras. Atualmente pesquisa e trabalha
com terapias alternativas como PNL,
Vidas Passadas, Apometria Quântica e
Numerologia – tanifer_at_uol.com.br
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EDD Califórnia: Quais
as Alternativas Para Quem
Tem Conta Bloqueada e/ou
Não Consegue Receber
o Seguro-Desemprego?

P

elo menos US$11 bilhões
foram roubados do sistema de
desemprego da Califórnia por
diversas pessoas e grupos que estão
sendo investigados durante o período
de pandemia de covid-19. Várias
delas já foram presas no estado e as
investigações continuam.
O California Employment Development
Department (EDD) processou milhões
de reclamações a respeito do benefício
e já pagou 114 bilhões de dólares em
auxílio-desemprego entre março
de 2020 e 16 de janeiro de 2021.
Especula-se que aproximadamente
9,7% dos pagamentos se referem a
pedidos fraudulentos.
“Enfrentamos uma terrível realidade”,
disse a secretária do Trabalho da
Califórnia, Julie Sue. “Infelizmente a
Califórnia não estava preparada para
o que aconteceu com a pandemia
com milhares de pedidos de auxílio
desemprego diariamente e que, junto
com a segurança insuficiente de
nosso sistema para tal, não pudemos
evitar as fraudes e os criminosos
se aproveitaram da situação”,
complementou a secretária.
O EDD estima que com as medidas
existentes de detecção de fraude no
departamento e as novas medidas de
segurança implementadas no outono
passado evitaram que até US$ 60
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bilhões em pagamentos fossem dados
a pedidos fraudulentos. Quase todos
os pedidos de seguro fraudulentos
foram feitos por meio do Programa
de Assistência ao Desemprego na
Pandemia, que pertence ao governo
federal.
Vale salientar que o EDD no estado
também identificou que até 17% dos
pagamentos adicionais feitos durante
esse período vieram de pedidos
potencialmente fraudulentos e que
estão atualmente sob investigação de
autoridades. Para se ter uma ideia, no
condado de Orange, o promotor Todd
acusou dois homens, Huy Duc Nguyen,
de 32 anos, e Mai Dacsom Nguyen, de
40, ambos residentes no sul do estado.
Eles são acusados de fazer mais de 1000
pedidos falsos de auxilio-desemprego.
Entre outros casos também teve
pedidos que estavam em nomes de
pessoas já falecidas e também de
detentos do sistema penitenciário do
estado. No mês de dezembro (2020) o
estado reconheceu que pagou cerca
de US$400 milhões em nome de vários
presidiários. Promotores federais
indiciaram um ex-funcionário do EDD
Califórnia, um presidiário e outro
preso em liberdade condicional em
um esquema por fraudar o sistema de
auxilio-desemprego.

O fato é que essas e outras inúmeras
fraudes desviaram US$11 bilhões
e vários desempregados com a
pandemia ficaram sem receber a
ajuda extremamente necessária para
se sustentar durante a pandemia. Em
virtude de tantas fraudes, o EDD da
Califórnia congelou várias contas nos
últimos meses de 2020.
Há milhares de pessoas legitimas que
não recebem o auxilio por meses e
estão passando dificuldades. Vários
políticos da Califórnia foram acionados
para ajudar na resolução do problema,
porém, apesar de haver progresso,
ainda esta moroso e não é o suficiente
para ajudar milhares de pessoas que
continuam sem receber a ajuda.
Com um serviço ao cliente que não
consegue dar conta do número de
demandas e reclamações, é quase que
impossível ser atendido ao entrar em
contato com o EDD Califórnia, o que gera
muita frustração. Nessa situação caótica
as autoridades recomendam que quem
estiver desempregado e se sentindo
prejudicado devem usar um plano B
e C para contato enviando mensagem
por escrito - via email interno (logado
no site do EDD Califórnia) ou por carta,
com argumentos e provas que estão
de fato desempregados e estão aptos
a receberem o auxílio. Essa forma por
escrito tem sido efetivo em muitos
casos.
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