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Editor’s Note
Traveling is fun and it offers many unique experiences. 
No matter even if you live in a vibrant city or have a 
very active social life, traveling can help you to be more 
satisfied. Visiting different places all around the world can 
help you see how people are living, what are their daily 
routines etc. You will learn many new things and you will 
have a broader view. Actually, besides the fun, traveling 
also empowers individuals to get out of their comfort zone 
and gain cultural fluency. 

Yes, a lot of our readers (maybe you) knows about that 
right? Some people want to travel but due to their busy 
routines, they fail to find time for traveling. But is important 
to keep in mind that sometimes instead of excuses A and 
B is the time to get away! Say yes to 
new adventures. Take a journey into 
yourself. Don’t listen to stories and 
instead tell the stories. Life is short and 
the world is wide! Go travel, please. 

Go to Brazil!

Lindenberg Junior       

We produce web content daily!
Check our exclusive articles on our website:                

www.soulbrasil.com
JOIN US ON SOCIAL MEDIAS

TO CONTACT US
By phone/whatapp: 1(424)206-0538

By email: info@soulbrasil.com
By mail: 10480 National Blvd #208

Los Angeles, CA 90034

ADVERTISING INFO/MEDIA KIT
www.soulbrasil.com/advertise-info
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Editor in Chief: Lindenberg Junior. 
Copy Editor: Giovanni DaSilva and Fernanda Borras. 

Writers: Lais Oliveira and Lindenberg Junior. 
Contributor Writer(s):  Sandra Domingos.
Translators: Amanda Peter, Lais Oliveira

and Yasmin Moreda.
Photographer: Claudia Passos. 

Videographer(s): Andrei Litinov and Lucas Rodrigues.
Video Host: Amanda Peter. 

Art & Design: Gustavo Teodoro and Pâmella Firmo.
Webmaster: Alexandre Loyola. 

Administration: Magali da Silva. 
Social Media: Isabella Felicetti and 

Ana Caroline de Carvalho. 

OUR MISSION

Inform and educate our readers as well as build relations 
and networking with Brazilians, Brazilian culture lovers 

and the conscious living community. Also, offering 
exposure to the products and services of our 

advertisers and partners. 

DISTRIBUTION/CIRCULATION

In June 2020 we completed 18 years on the road 
and since the last issue of 2015, we stop

printing large quantities and distributing the magazine
 for free. Since then we are working with 

printing on demand company and started to charge 
a flat fee for the printed cost. We still print 

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

innovative digital platforms such as the flip digital 
format with ISSUU, the eBook format in PDF. 

Together, with each issue, we expect a total outreach 
of approximately 35 to 45 thousand readers 

worldwide, with more readers located in California. 

SUPPORT US

Use your purchase power with our advertisers
 and sponsors. They support us and you will help us 
supporting them! Let they know you are a Soul Brasil 

reader and supporter, and that you have seen their AD 
or message 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 2002-2020 Soul Brasil 
magazine and Kisuccess Publishing. 

For advertising and article marketing opportunity            (424)206-0538
We offer different options using different platforms and tools.
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Ameditação é uma prática 
ancestral de treinar o foco 
a um objeto particular, a um 

pensamento ou a uma sensação, 
para que assim se alcance a paz 
interior. É muito restrito o conceito 
da “mindfulness”, em que alguém 
se esforça a viver plenamente no 
momento em que se encontra. 

No caso, a meditação é comumente 
feita estando sozinho em um lugar 
silencioso, mas a mindfulness pode 
ser praticada, literalmente, em 
qualquer lugar e em qualquer hora. 
Não é um intervalo mental da vida - 
na verdade, é uma forma alternativa 
de experienciar a vida, deixando o 
seu arrependimento do passado e a 
ansiedade do futuro. 

Todos que praticam a meditação 
sabem que, no primeiro momento, 
não é fácil. Na meditação do 
m i n d f u l n e s s ,  o  o b j e t i v o  é 
simplesmente manter a atenção na 
sua meditação e perceber quando 
sua mente começar a vagar em outro 
lugar.  Quando isso inevitavelmente 
acontecer, simplesmente reconheça 

e aceite que sua mente se desviou, 
então, traga de volta seu foco para 
sua respiração e comece de novo. 
Com o tempo, a meditação pode 
treinar o mindfulness como se 
fosse um músculo, se tornando 
fácil para você retornar o foco 
permanentemente da sua mente 
descansada.

Estudos começaram a investigar os 
benefícios da meditação nos anos 
1960. Testes apontam que ela pode 
ser um método confiável de lidar 
com a ansiedade, depressão, insônia, 
estresse e fatiga.  O mindfulness é 
sobre se sentir mais vivo em todos 
os momentos através do cultivo da 
autoconsciência diária. 

Isso reeduca seu cérebro a uma 
profunda valorização, a cada 
pensamento interior e sensação 
externa. Você está no mesmo 
planeta...  mas em um mundo 
diferente.

Momentos conscientes:

Cansado de ficar na fila? Pense em 
5 sensações que você pode sentir, 

como, por exemplo, sentir seus pés 
doendo. Então, 4 coisas que você 
pode ouvir, 3 que você vê, duas que 
você sente o cheiro e um sabor na 
sua boca ou nos seus lábios.

Ansioso no trânsito? Inspire devagar 
pelo seu nariz por 3 segundos, 
então expire pela sua boca por 
mais 3 segundos. Se concentre no ar 
enchendo seus pulmões e imagine 
você expirando toda a ansiedade.

Mente acelerada na hora das 
refeições? Tenha um momento 
de reflexão para sentir o aroma 
da comida, olhe para ela e, então, 
sinta ela em sua boca e a mastigue 
devagar para explorar seu sabor.

MINDFULNESS
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Art of Living / Arte de Viver (1)
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O Incrível Poder de
Estar Aqui e Agora

A vida não é 
sobre aguardar 
a tempestade passar. 
É sobre aprender
 a dançar na chuva.
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If I were to ask you right now, “What’s 
holding you back?” what comes 
to mind instinctively? You might 

automatically say something like, a lack 
of knowledge, a lack of money, lack of 
time, or confidence, etc. 

Of course, it’s all somewhat true. But 
here’s the blunt truth of the matter. 
While there are obstacles like time, 
knowledge, confidence, etc., none of 
the reasons you spout out are strong 
enough if you really want to battle 

back against them, overcome them and 
succeed. This is common in life and 
reflect in doing great with business 
when we’re frustrated. 

Lack of time? How about you pinpoint 
where you’re wasting time and scoop 
up all those extra minutes to have to use 
toward your success. 

Don’t understand something? Find 
someone else to learn from. Or find a 
different media format to learn from... 

Maybe you hated learning as a student 
in school. No matter what the obstacle 
is - lack of energy, self-doubt, etc., 
there’s a solution that you’re in control 
of if you’re willing to use it. 

Wishing you good business! If you 
liked the inspiring vibes, share it. 
We appreciate it. We are here to help 
you. Kisuccess Media and Soul Brasil 
magazine.

What’s your 
Success Obstacle?
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Avenda dos discos de vinil 
tem uma queda há cada ano 
mais de uma década e agora 

superaram a venda de CDs, embora as 
plataformas de streaming ultrapassem 
todos os outros formatos. Alguns 
audiófilos - nesse caso, são pessoas 
que gostam muito de ouvir músicas em 
sua qualidade original - preferem o som 
mais abafado do toca-discos do que a 
robótica perfeição sonora da música 
digital. 

Outros gostam da experiência tátil de 
pegar com suas mãos uma capa de 
discos, ou são motivados pela nostalgia. 
Independente da razão, a recuperação 
dos discos de vinil significa que os 
álbuns antigos empoeirados no armário 
podem valer muito dinheiro.

Gêneros populares incluindo os 
incertos discos de soul music e de funk 
music eram lançados pelas gravadoras 
locais nos anos 60 e no início dos anos 
70, no final da década de 50 e início da 
de 60 e na pré-Segunda Guerra Mundial 
com o blues em discos de vinil de 78 
rotações - uma velocidade que muitos 
toca-discos modernos nem podem 
oferecer.

Os discos podem ser vendidos no 
eBay, mas por causa da preocupação 
do vendedor e do comprador sobre as 
condições do produto, esse não parece 
ser o melhor lugar para a venda deles. 
É até melhor que os discos de grande 
valor possam ser vendidos através de 
casas de leilão. Ou você pode:

*Vender para lojas de discos locais e 
obter ofertas de algumas outras lojas 
antes de vender para assim, diminuir 
as ações de ofertas baixas.

*Vender em uma “garage sale” (sim 
ainda se pode ver em muitas cidades 
amaricanas) e você de repente, se 
deparar com celecionadores em busca 
de pequenos tesouros - e por isso 
mesmo seria bom  você ter ideia de 
valores!

*Vender para compradores locais 
através do Facebook Marketplace ou 
Craigslist.

IMPORTANTE: Certifique-se dos valores 
dos discos antes de vender através 
da “Goldmine Record Album Price 
Guide” nos EUA ou utilizando os sites 
de rastreamento de valor de registro 

online, como: www.Popsike.com or 
www.discogs.com.

Entre os discos que estão no topo dos 
preços mais altos, podemos mencionar 
como exemplo:

Bob Dylan: The Freewheelin, 1963, 
Columbia CS-8786. Que pode ser 
vendido,  dependendo de suas 
condições, por até US$40.000

The Beatles: Yesterday and Today, 
1966, Capitol Records, ST-2553. Que 
pode ser vendido, dependendo de suas 
condições, por até US$25,000.

The Rolling Stones: Street Frighting 
Man/No Expectations, 1968, London, 
45-909. Que pode ser vendido, 
dependendo de suas condições, por 
até US$18,000. 

Charlie Patton: Love My Stuff/Jersey 
Bull Blues, 1934, Vocalion - 02782 78 
RPM. No valor de até: US$40.000.

The Five Sharps: Stormy Weather/
Sleepy Cowboy. 1952, Jubilee 4104. No 
valor de até: US$35.000.

Boa sorte!

O Tesouro das 
Gravações em Vinil
Nos EUA os Valores Dispararam 
Para Alguns Gêneros

Música/Music (1)                              
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Após mais de vinte anos de carreira 
artística, somente agora, aos 35 
anos, Priscilla Avila está colhendo 

os frutos de anos de estudo, experiência 
e dedicação à arte. O repertório é grande 
e sua trajetória também. 

A atriz, nascida em Minas Gerais, mas 
criada em Itabuna, na Bahia, viveu em 
Los Angeles entre 2018 e 2020 e foi aqui 
em L.A que surgiu sua grande chance. Mas 
por incrível que pareça, não foi para uma 
megaprodução de Hollywood e sim para 
um longa de Tollywood, na Índia, com 
casting em Los Angeles. 

Seu mais recente trabalho foi ao lado de 
estrelas do cinema indiano, como Vishnu 
Manchu e Kajal Aggarwal, no qual Priscilla 
estreou o longa “Mosagallu”, que chegou 
aos cinemas norte-americanos e indianos 
em plena pandemia, em março de 2021. 

No longa, Priscilla Avila interpreta 
Futterman, uma mulher residente nos 
EUA que é enganada por uma quadrilha 
em um dos maiores golpes de call center 
já registrado nos país - no qual milhões 
de dólares dos contribuintes americanos 
foram roubados. A atriz gravou as cenas 

em fevereiro de 2020, nos Estados Unidos, 
dias antes de ser declarada oficialmente 
no mundo a pandemia de coronavírus.
“Quando eles me escolheram para o 
papel, recebi um e-mail do produtor, 
que era indiano, mas eu não imaginava 
ainda que era um filme indiano. Então, ao 
chegar no dia da gravação, eu percebi que 
era uma produção de fora”, nos revelou 
em entrevista.

A atriz gravou suas cenas para o longa, 
mas ainda não sabia que iria estrelar 
um filme ao lado de grandes nomes 
de Tollywood - uma das vertentes 
cinematográficas da Índia. O nome 
tem origem na fusão de Tollygunge, em 
referência a um bairro de Calcutá, e de 
Hollywood. Apenas alguns meses depois 
da gravação, quando buscou seu nome 
no google, foi que Priscilla descobriu que 
estava listada nos maiores veículos de 
notícias da Índia. 

Sobre a escolha de uma atriz brasileira, 
em Los Angeles, para um papel em um 
filme indiano, ela revela: “Quando eu 
cheguei no set de gravação, o diretor 
falou que me escolheu pois eu tinha feito 
a cena de um jeito diferente das outras 

atrizes e, ainda assim, bem realista. Talvez 
eu ter um biótipo físico que se assemelha 
com a maioria das atrizes indianas tenha 
me ajudado. Fiquei muito feliz porque 
creio que meu profissionalismo me deu 
essa chance”.

Sua trajetória começou na infância. 
Priscilla estreou como atriz ainda muito 
jovem, aos 12 anos, em uma peça de 
teatro, e aos 14 fez seu primeiro comercial 
para a TV. Desde então divide seus 
estudos e carreira entre atuação, arte e 
escrita.

Em 2009, ela participou de alguns curtas-
metragens na Bahia e passou a estudar 
Línguas Estrangeiras, Cultura e Economia 
Criativa. Falando vários idiomas, Priscilla 
começou a viajar pelo mundo para 
complementar suas habilidades e fez 
treinamentos de atuação na Argentina, 
França e EUA. Em 2012, a atriz viajou para 
Paris e teve uma participação rápida no 
cinema francês. 

Ao voltar para o Brasil, Priscilla fez 
pós-graduação em Cinema, Vídeo e 
Fotografia na Universidade Anhembi, 
no Morumbi, para se tornar diretora e 

Cinema / Cinema 
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Do Brasil Para Los 
Angeles e Sucesso 
na Índia

Por Laís Oliveira

Soul Brasil Magazine © • Issue 109 •  Setember/October 2021 • Year 19 • www.soulbrasil.com

Atriz Brasileira Estreia em 
Tollywood e Fala um Pouco 
da Trajetória na Contramão
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acabou ganhando uma bolsa de estudos 
em Cinema para o Curso de Arte de Verão 
da Santa Fe University of Art and Design, 
no Novo México, em 2014.
Enfrentando algumas dificuldades para 
conquistar seu espaço no Brasil, ela 
decidiu vir morar em Los Angeles em 
2018. “A diferença entre ser ator nos EUA 
e no Brasil é gritante. Com apenas dois 
meses que o visto de trabalho nos EUA 
saiu, eu fiz muito mais testes do que em 
sete anos morando em São Paulo. Daí a 

gente pode ter uma ideia da diferença dos 
dois mercados”, afirmou Priscilla.

Mas a carreira de atriz não é fácil, 
especialmente para uma brasileira 
que busca destaque na Califórnia. Ter 
os ouvidos e olhos atentos, criar um 
bom network, conhecer bem as rotas 
e caminhos a serem seguidos, e estar 
bem-preparado são peças-chave para o 
sucesso. “Mesmo com o espanhol tendo 
cada vez mais espaço no cinema dos 
EUA, é muito difícil um ator começar em 

Hollywood sem mostrar 
um portfólio em inglês”, 
revelou a atriz.

“Consegui meu portfólio 
trabalhando de graça 
em curtas-metragens 
d e  n o v o s  d i r e t o r e s 
quando eu ainda ia 
para Los Angeles antes 
de conseguir o visto 
de trabalho.  Mesmo 
tendo que falar bem 
inglês, precisamos achar 
nosso diferencial nesse 
mercado tão competitivo”, 
complementou.
Segundo Priscilla, foi 
preciso se vender no 
m e r c a d o  c o m o  u m a 
atriz latina para, assim, 
conseguir  chamar a 
atenção de sua manager 
que é bem influente no 
mercado de Hollywood. 
O caminho é árduo na 
carreira de ator, mas é 

preciso perseverança e dedicação. 
Para quem está no mercado, ela dá 
a dica: “Acrescidos do portfólio, 
é preciso ter um currículo bom 
para mostrar, estar no IMDB (maior 
cadastro online de atores no mundo), 
no Actors Access e Central Casting 
(casting sites), estar sempre se 
atualizado e, para conseguir coisas 
grandes, um manager”.

Com mais de vinte de anos de 
experiência, Priscilla acredita que 
dificilmente a sorte tem ajudado as 

pessoas - ela mesma não se considera 
sortuda, com a longa jornada que 
traçou até conseguir reconhecimento. 
A atriz atribui o sucesso ao seu esforço, 
dedicação e ao fato de ter trilhado os 
caminhos certos, muitas vezes distantes 
da atuação, para chegar até aqui. 

“Não venho de uma família de artistas 
e cresci no interior da Bahia. Imaginar 
uma carreira de atriz internacional me 
fez perceber que eu teria que aprender 
várias coisas e possuir diversas 
habilidades além da atuação”, adiciona. 
Ela estudou Negociações Internacionais 
para poder ter uma ampla visão do 
mercado internacional e conseguir fazer 
intercâmbios e viagens que começassem 
a fazer seu sonho se tornar uma realidade. 

Devido à pandemia, Priscilla voltou para 
o Brasil e ficou por lá desde meados de 
2020. A atriz vai para a Índia no início de 
outubro fazer trabalhos como modelo 
e pretender ir à Mumbai começar sua 
carreira de atriz em Bollywood até 
que o mercado de Hollywood volte à 
normalidade por completo.
Além desse futuro promissor, a atriz 
também não descarta ir para França ou 
outros lugares da Europa, como Inglaterra, 
onde já tem um agente cuidando de sua 
carreira. “Não vou perder nenhuma 
oportunidade nesse mundo, mesmo que 
a sorte não esteja a meu favor”, concluiu 
Priscilla.

Cinema / Cinema 
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Travel/Viagens

Will you Travel
to Brazil? Tell us 
About your Experience!

We travel not only to know a 
different place or to have 
good moments and relax 

but also to tell good histories about 
ourselves to friends and other people. 
For this reason, we suggest that you 
write an amazing history about your 
next travel to Brazil and share it with 
us. If you have photos, better still! We 
can edit them, if needed, and publish 
your history.

Put yourself in the reader’s shoes and be 
enthusiastic, because he/she wants to 
read something pleasant and inspiring. 
Tell how the history happened or write 
parts of it like a diary. Write during the 
travel and at all the opportunities you’ll 
have, like on the airplane, at the hotel, 
at the restaurant, etc. In this way, you’ll 
have recent impressions.
The main point is to write a history. 
Edit it later, when you come home and 
think about this again. Some awesome 
ideas only spring to mind after. It’s 
important to write down what you feel 

and avoid overkill. To relate the words 
with the photos is so much better, 
therefore, stop for a while and try to 
get into photojournalism taking pictures 
when you find something or when you 
see someone doing 
something interesting, or 
look at a fantastic view or 
a famous landmark.

Moreover, remember 
what one day a journalist 
said, for example, “Dog 
bites a man” is not 
news. “Man bites a dog” 
is news because it is 
interesting! Try to write 
up between 350 to 750 
words and send your 
experience to our editor 
Lindenberg Junior - 
editor@soulbrasil.com.

* For airline tickets from 
the United States to Brazil 
or Latin America, custom 

tour package, and hotels, please contact 
our travel agent and tour organizer, 
Magali DaSilva. Phone Number/
Whatsapp: 1 (323) 428-1963- e-mail: 
magali_at_soulbrasil.com
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On ú m e r o  d e  e s t u d a n t e s 
estrangeiros ou internacionais 
registrados em universidades 

e “colleges” nos Estados Unidos no 
ano letivo de 2019/ 2020 foi de 372.532 
enquanto no ano letivo anterior de 
2018/2019 esse número foi um pouco 
maior e de 377.943. Lembrando que 
os EUA emitem vistos para estudantes 
internacionais que chega a perto de um 
milhão.

Se percebe que mesmo com a pandemia 
esses números ficaram similares, porém 
menor em 2019/2020. Sem dúvida alguma 
nos EUA existem muitas faculdades e 
escolas profissionais de renome mundial 
que oferecem educação superior de alta 
qualidade o que faz jus a essa grande 
procura incluindo a de brasileiros. 

A  m a i o r i a  d e s s e s  e s t u d a n t e s 
internacionais são originários da China 
e da Índia,e juntos eles contabilizam 
33% do total  desses estudantes 
matriculados em universidades. Outro 
dado interessante é que do número 
total de alunos internacionais, 33%  dos 
alunos estão matriculados em cursos de 
pós-graduação, e geralmente os mais 
buscados são programas de engenharia 
e ciência da computação.

Esses estudantes internacionais nos 
Estados Unidos pagam algumas das mais 
altas anuidades para as universidades e 
“colleges” americanos com uma média 
de US$24.914 (por ano). Isso pode dar a 
entender do porque que talvez, vemos 
um grande numero de estudantes 
internacionais, como no UCLA e USC 

de Los Angeles. Esse dado gera muita 
polêmicas já que os alunos americanos 
pagam bem menos e muitos deles 
estudam com subdisios ou empréstimos 
do governo americano ou das próprias 
universidades. Normalmente, 30% das 
famílias americanas pagam as anuidades 
dos filhos por meio de economias de 
poupança dos pais, enquanto 31% 
dependem de subsídios e bolsas de 
estudo.

Com a pandemia veio tambem algumas 
decisões politicas, seja na era Trump, 
seja na era Biden, e fizeram com que 
muitos estudantes internacionais 
dessem uma pausa entre 2020 e 2021. 
“Dados mais recentes indicam que o 
número de estudantes internacionais 
e m  u n i v e r s i d a d e s  a m e r i c a n a s 
voltará a crescer nos próximos dois 
anos, dependendo da trajetória da 
pandemia. nos diz Dra. Luciana Dar, 
brasileira consultora educacional 
nos EUA. É importante saber que as 
universidades têm lutado contra políticas 
consideradas prejudiciais aos estudantes 
internacionais. É muito fácil se distrair 
com a retórica política mas os estudantes 
devem saber que as universidades 
precisam deles”, complementa Dra. 
Luciana. 

Te n t a r  s e  t o r n a r  u m  e s t u d a n t e 
internacional dentro dos Estados Unidos 
não é fácil. O processo de inscrição é 
complexo e competitivo, o que significa 
que requer muito trabalho e dedicação 
antes mesmo do passo de dar início as 
aulas. Segundo  Dra. Luciana não é um 
processo rápido e os alunos devem 

começar a se preparar com meses ou 
mesmo anos de antecedência e precisam 
se manter organizados e bem informados 
o tempo todo.

“O processo de inscrição para faculdades 
e universidades dos EUA pode ser 
extenso e confuso, e muitos estudantes 
internacionais ficam intimidados com 
o número de etapas exigidas. De SATs, 
TOEFL e outros testes, a redação (essay 
writings), avaliação de credenciais e 
muito mais” adiciona Dra. Luciana.

Se você deseja se tornar um estudante 
internacional dentro dos Estados Unidos, 
mas não consegue atender aos altos 
custos e requisitos das universidades, 
pode também considerar começar a 
partir de um “Community College” nos 
primeiros dois anos - como por exemplo, 
o Glendale College ou o Santa Monica 
College no condado de Los Angeles. 

“Os community colleges oferecem aos 
alunos uma excelente educação por uma 
fração do custo e são uma ótima maneira 
para os alunos internacionais começarem 
sua rota por um curso superior nos 
EUA. Mas para isso a capacidade de 
falar e escrever em  inglês  acadêmico 
e profissional é fundamental”, finaliza 
Dra. Luciana.

A grande vantagem dos Estados Unidos 
no ensino superior é que existe uma 
grande variedade de instituições e 
também opções, e que a diversidade e o 
interesse de receber estudantes de outras 
culturas é verdadeiro.

Uma Conversa Sobre 
Inglês Acadêmico e 
Educação Superior nos EUA

Education/Educacao
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A new global Latin pop promise 
is Brazilian, more precisely 
from Rio de Janeiro. Different 

from the other successful singers that 
become famous in their nation and 
after they boom in other countries, Izzy 
La Reina did it the opposite way. 
The carioca (a native from Rio) came 
to the U.S in 2005, when she was still 
a teenager, with her father, pastor, and 
musician. They lived in San Francisco 
where she earned her high school 
degree.

Determined and empowered, Izzy 
left behind San Francisco, gospel 
music presentations, and arrived in 
Los Angeles in 2014 to look for more 
exposure in her music career and bet 
on her big dream: being a pop singer.

Her passion for music has existed since 
her childhood. She started to sing at 8 

years old at her church. At 14 years old 
she recorded her first single: “How Can 
It Be”. When asked about inspiration, 
she responded Beyoncé has inspired 
her due to her strong American culture 
influence and pop music love.

With fluent English, Spanish and 
Portuguese, Izzy likes to mix languages, 
rhythm, international and urban Latin 
pop beats. Her single “Diabla”, released 
in May of this year, registers, till this 
article date (August 30th), more than 
579 .000 plays on Spotify and the official 
music video nearly by one million on 
YouTube.

Her fame is not a surprise as Izzy 
La Reina makes music with quality 
introducing vocal technique, strong 
performance and very important, the 
charisma of a pop star. The singer 
presents her own style with a variety 

Art of Living/Arte de Viver (2) 

The Inevitable 
Success of a 
Determined
and Empowered

By Laís Oliveira
Translation: Yasmin Moreda

Carioca-Californian Singer
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Cuide-se Porque 
Você é Especial

of languages which makes her a big 
promise on the international stage. To 
top it all off, she is pretty, sexy, and has 
a “ginga brasileira” (Brazilian swag)!

In 2020, after recording a contract with 
TMG Records and her official music 
videos getting thousands of views, as 
“For The Night (Pop Smoke Remix)”, 
La Reina released “Diabla” and on 
September 3rd, 2021 her new single 
“Boy Toy” was released on all streaming 
platforms.
The new single is composed by Izzy and 
talks about a woman’s powerful life in 
a man’s world. 

“When I’m at a recording studio making 
songs, I like to put myself into the history 
that I’m writing, and, in “Boy Toy”, I 
wanted to be a dominatrix (person who 
has a domination)”, Izzy reveals. Z3N is 
this single producer, who was Grammy-
nominated and worked with Meghan 
Thee Stallion and Lil’ Wayne.

Recently, in August, the Brazilian singer 
released her acoustic project “Live in 
Rio” which has three tracks recorded 
on a rooftop in the Lapa neighborhood, 
in her hometown Rio de Janeiro. More 
than her own music, the setlist includes 
covers of “Triste Com T”, by Pabllo 

Vittar, and “good 4 u”, by the teen 
phenomenon Olivia Rodrigo.

The talented singer as well as illustrious 
dancer says she is a spiritual and 
very intuitive person. “The basis of 
everything is faith, and spirituality helps 
me to discern things to move forward,” 
Izzy La Reina tells us. With a balance of 
mind-body-spirit together with talent 
and beauty, it is easy to believe that the 
Carioca-Californian will go far. To follow 
the singer on instagram - @izzylareina.

Art of Living/Arte de Viver (2)
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Cuide-se Porque 
Você é Especial

Sabendo que a autoestima 
saudável é, sem dúvida, o 
elemento mais importante na 

conquista de relacionamentos felizes e 
de uma vida profissional bem sucedida, 
vamos refletir sobre o que você pode 
fazer para estar bem consigo mesmo e, 
assim, lidar melhor com as pessoas e 
situações ao seu redor. 

Antes, porém, veja estes sintomas de 
baixa autoestima e avalie se você não 
vem passando por algum deles em 
sua vida: viver na desordem; atrair 
relacionamentos “tóxicos”; estar 
sempre endividado; adiar fazer coisas 
que o beneficiaria; acreditar que não 
merece ser amado; ficar se criticando; 
maltratar o corpo com alimentos 
errados, cigarros, drogas, álcool; não 
valorizar o próprio trabalho; não saber 
dar preço pelos próprios serviços 
prestados; etc... Estes e outros sintomas 
semelhantes  demonstram o quanto 
você deixa de cuidar da pessoa mais 
importante da sua vida que é  você!

Por isso, o primeiro passo que você 
precisa dar em direção a uma boa 
autoestima é você se amar do jeito 
que é, valorizando-se, elogiando-se, 
fazendo a si próprio todas às lindas 
declarações de amor que sempre quis 
ouvir dos outros e está esperando até 
hoje. 

É hora de se aceitar e se respeitar como 
você é...parando de se comparar com os 
outros,  e de se colocar sempre abaixo 
das pessoas, de se sentir inferior aos 
outros. A única boa comparação é com 
você mesmo, com o que você foi ontem, 
com o que você melhorou hoje, e com 
o quanto você pode melhorar amanhã. 
Somente essa forma de ver a vida pode 
lhe fazer bem e lhe estimular a acreditar 
no seu potencial, na sua capacidade de 
vencer. 

A partir do momento em que você se 
aceita como é, você começa a aceitar 
também a possibilidade de que pode 
mudar quando quiser e, aí, então, 
inicia um processo importante de 

transformação pessoal, uma mudança 
positiva de pensamentos e sentimentos, 
e, aos poucos, você irá adquirindo mais 
saúde, mais brilho nos olhos e na pele, 
muda a postura, o olhar, o andar, o tom 
da voz, o jeito de falar, encantando a 
todos por onde passa. 

Quando sua autoestima estiver melhor, 
sua energia atuará como um imã para 
acontecimentos promissores e alegres, 
e tudo na sua vida começará a dar 
certo, na hora certa, no lugar certo.  E, 
finalizando, eu tenho uma ótima notícia 
para lhe dar: Para elevar sua autoestima, 
independente da sua história de vida, 
você só depende de uma pessoa: você!  
Então, sinta-se bem com você e permita-
se ser feliz. Este poder é todo seu!

* El ia n a  B ar b o s a  é  c o n su l t o ra 
c o m p o r t a m e nt a l ,  “ l i f e  c o a c h” , 
autora de l ivros no camp o do 
autodesenvolvimento, conferencista 
motivacional e apresentadora de 
programas em TV e Rádio - www.
elianabarbosa.com.br 
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In Brazil many musical events 
followed in the drop-down 
list at 2021 and as a result of 

the Coronavirus second wave in 
the world. Yet the 9th Rock in Rio 
edition is confirmed for 2022. In the 
beginning, it would be in September 
and October in 2021. 

The confusion in the pandemic 
world stage based on these changes, 
and, after events organization 
agreement, the new official dates 
of the event in Brazil have already 
been released, and Rock in Rio will 
occur at September 2022: 09/02, 
09/03, 09/04, 09/08, 09/09, 09/10 
and 09/11. 

The festival will last seven days, 
with more than 250 shows, 670 
artists, and 500 entertainment 
hours. Besides a lot of music, 
Rock in Rio promises great dance 
performance, games, immersive 
experiences, rhythms, and world 

cultures. In a countdown of one 
of the biggest music events in the 
world, Rio received, on September 
2nd, a clock counting 365 days until 
the beginning date of the event in 
2022. 

The ticket sale will be done on 
the official festival website, www.
Ingresso.com, from 21 Sept, 2021 at 7 
pm in Brazil. Prices in Brazilian reais: 
R$ 545,00 (Full) and R$272,50 (Half).
A m o n g  t h e  a t t r a c t i o n s 
confirmed until Sept 2nd (date of 
this article) are big names of 
the international and Brazilian 
music scene - check out bellow. 
Remembering that the complete 
line-up always can be viewed on the 
official website of the event.

      September 2nd
Palco Mundo:  Iron Maiden, 
Megadeth,  Dream Theater e 
Sepultura.

    September 3rd
Palco Mundo: Post Malone, Jason 
Derulo, Alok e Marshmello.

     September 4th
Palco Mundo: Justin Bieber, Demi 
Lovato e IZA.

    September 8th
Palco Sunset: Joss Stone, Corinne 
Bailey Rae, Duda Beat e Gloria 
Groove

    September 11th
 Palco Mundo: Ivete Sangalo.

If you aren’t planning to go to the 
event, but don’t want to lose the 
shows, Rock in Rio will be shown 
by Rede Globo TV and its different 
platforms, both in Brazil and in the 
rest of the world.

Rock in Rio 2022 in Brazil
The Festival Takes Place From 
Sept  2nd to 11th and Already Has 
a Lot of Confirmed Attractions

Music / Musica (3)





Muitos jovens ainda no ensino 
médio sonham em seguir uma 
carreira de músico, enquanto 

outros não tão jovens sonham em se 
aperfeiçoar e ganhar uma bagagem 
acadêmica. Aqui nos Estados Unidos 
estão algumas das melhores faculdades 
e conservatórios de música do mundo. 
Nós escolhemos quinze para que você 
tenha boas opções.

Como alguém que quer estudar música, 
você é tanto sortudo quanto limitado 
quando se trata de curso superior 
nesse segmento, dependendo do quão 
otimista você é. Existem muitas escolas 
com programas de música nos EUA, 
mas somente algumas possuem uma 
reputação merecida em seu conceito 
e essas são com certeza as que muitos 
desejam ir. Se você é um desses 
apaixonados que desejam fazer da 
música uma carreira e está procurando 
pelas melhores escolas do país.

É válido lembrar que aqui nos Estados 
Unidos, além de “music school” (ou 
como estamos chamando em português 
“escola de música”), as pessoas 
também costumar usar os termos 

“music academy”, “music faculty”, 
“college of music” e “music department 
conservatory”. As escolas de músicas por 
aqui te levam mais perto da indústria 
musical e talvez seja essa a razão 
de muitos estudantes preferirem se 
matricular em Los Angeles ou em Nova 
Iorque. Mas muitas excelentes escolas 
nos EUA te darão essa oportunidade de 
ter experiências que vão além da sala de 
aula. 

No geral, as faculdades americanas 
oferecem tanto associate degree, 
bacharelado e mestrado quanto um 
doutorado em música - dependendo 
da carreira musical que você escolha. 
O associate degree em música será 
construído em técnicas e conceitos 
b á s i c o s  n a  c o m p o s i ç ã o  e  n a 
instrumentalização. 

Muitos programas desse tipo permitem 
você focar seus estudos em um aspecto 
musical, como instrumentos de corda, 
teclado, piano ou voz. Lembrando 
que, dependendo da escola, existem 
programas específicos para a parte de 
produção musical. 

Por outro lado, o bacharelado fortalece 
suas habilidades musicais, assim 
como vai exigir que você tenha cursos 
em teoria da música, composição e 
treinamento aural. Você provavelmente 
terá cursos adicionais de condução 
musical, performance, orquestração e 
método instrumental.

No mestrado, são ensinados aspectos 
avançados em composição, a teoria 
é mais ampla e o curso te auxilia na 
especialização - dependendo, você deve 
focar no jazz, piano, violão ou condução 
de orquestra. Em um doutorado, que 
seria um próximo passo, o aluno continua 
tendo que escolher a especialização. 
Ela te prepara para liderar renomadas 
bandas e orquestras, ensinar em cursos 
de nível universitário ou trabalhar na 
parte da administração musical.

Continue lendo porque fizemos uma 
pesquisa minuciosa e listamos 15 
faculdades ou “escolas de música” 
americanas considerando fatores como a 
taxa de aceitação, preços médios a serem 
gastos por ano (diferentemente do Brasil, 
os valores apresentados são anuais 
e não mensais), comentários sobre 

15 Faculdades de 
Música nos EUA
Em Nossa Lista Você Encontra 
Faculdades Já Conhecidas, Mas 
Também Algumas Surpresas

 Life in the U.S / Vida nos EUA (2)
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admissão de estudantes estrangeiros, e 
o envolvimento e nivel acadêmico.

Note, também, que os custos médios 
acadêmico por ano são baseados em 
alunos que vivem nos Estados Unidos 
e não em alunos estrangeiros com 
vistos de estudante. Algumas dessas 
médias disponibilizados por algumas 
faculdades também são após algum 
auxílio financeiro por parte das mesmas.

1) The Juilliard School, New York - 4 
anos. Considerada por muitos experts 
como a melhor faculdade de música dos 
EUA e, por isso, uma alta demanda seja a 
razão do índice de aceitação abaixo de 
7%. A média do valor anual acadêmico 
está em torno de US$35 mil. 

2) Berklee College of Music, Boston - 4 
anos. Preço anual acadêmico em torno 
de US$44 mil e uma taxa de aceitação 
de 44%. Geralmente aceita muitos 
estudantes estrangeiros. E tem um bom 
recorde de aceitar brasileiros. 

3) The New England of Music 
Conservatory Boston - 4 anos. Para 
muitos, considerada cara por cobrar um 
valor médio anual acadêmico de mais 
de US$46 mil, mas, sem dúvida alguma, 
o conservatório tem uma excelente 
reputação, o que explica mesmo 
assim uma grande demanda e nível de 
aceitação de 37%.

4) Vanderbilt University, Nashville, 
TN - 4 anos. Talvez uma surpresa para 
muitos e, em especial, para brasileiros, 
mas a cidade de Nashville é reconhecida 
pela sua musicalidade, seus festivais e 
pela forte associação com a música 
country americana. Tem um excelente 
rigor acadêmico e uma vibrante vida 
no campus. No geral, ela está por alguns 
anos no top 20 de universidades no 
ranking do U.S. News & World Report. 
Tem um nível de aceitação de apenas 
9% justamente pela alta demanda e um 
custo anual médio de apenas US$26 mil.

5) The Oberlin Conservatory of Music, 
Oberlin, Ohio - Para muitos estrangeiros, 
como os brasileiros, é uma faculdade que 
não atrai por estar em um estado como 
Ohio, mas a faculdade de música está na 
lista top 20 de quase todas as listas de 
experts. Seu custo anual acadêmico não 
nega o seu valor - em torno de US$44 mil. 
Nível de aceitação de 36%. 

6) The Manhattan School of Music, 
New York City - 4 anos. Assim como o 
conservatório de São Francisco, a escola 
de música de Manhattan é um pouco mais 
cara por estar em uma cidade como NYC 
e também sofre uma alta demanda por 
estar localizada, assim como o USC em 
L.A, em uma das cidades mais visitadas 
do mundo. O valor anual acadêmico em 
média custa US$42 mil. 

7) The Curtis Institute of Music, 
Philadelphia - 4 anos. Preço anual 
acadêmico em torno de US$18 mil 
dólares, o que pode explicar o fato 
de apenas 4% de índice de aceitação. 
Muito buscada por americanos de todas 
as partes dos EUA e interessados em 
programas de música

8) San Francisco Conservatory of Music, 
Sao Francisco, CA - 4 anos. Localizado 
no coração de uma das cidades mais 
visitadas no mundo, o conservatório 
conhecido como SFCM tem média de 
aceitação de 48%, talvez porque seja um 
pouco mais caro em relação aos outros 
já que tem média superior aos US$42 mil 
anual pelo curso acadêmico. 

9) The USC Thornton Music School, in 
the USC, Los Angeles, CA - 4 anos e uma 
média de apenas 11% de recebimento, 
com um preço anual acadêmico em torno 
de US$39 mil. O baixo índice de aceitação 
se dá pela alta demanda, tanto por ser 
uma das principais faculdades de música 
dos EUA quanto por estar em uma cidade 
com grandes oportunidades de trabalho 
e network como a famosa “L.A”. 

10) Johns Hopkins University’s 
Peabody Institute, Baltimore - 4 anos. 
Valor médio anual acadêmico de US$38 
mil e uma aceitação de estudantes em 
média de 11% - o que explica o fato de 
ser muito concorrida.

Life in the U.S / Vida nos EUA (2)
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11) Musicians Institute, Hollywood, 
Califórnia - 4 anos. A faculdade ou 
“Instituto de Música” é pequena, com 
uma média de graduar pouco mais de 
700 alunos a cada ano. Está localizada no 
coração de Los Angeles, em Hollywood, e 
entre seus cursos mais populares estão 
Performance Musical, Técnico de Artes 
de Gravação e Mecânica e Reparação. 
O instituto tem uma ampla diversidade 
e recebe alunos de várias partes do 
mundo, incluindo brasileiros. O valor 
acadêmico médio anual está em torno 
dos US$36 mil e tem média de aceitação 
de 69%. 

12) Los Angeles College of Music, 
Pasadena, Califórnia - 4 anos. O LACM 
está aos arredores de Los Angeles e 
oferece diplomas de ensino superior 
em música contemporânea, produção, 
composição e estudos da indústria. 
Outra escola de música na Califórnia 
que tem uma ampla diversidade e que 

recebe muitos estudantes estrangeiros. 
Tem nível de aceitação média de 70% e 
em média custa US$38 mil por ano. 

13)  Miami University, Miami, Flórida 
- Para muitos pode ser outra surpresa 
incluirmos a Universidade de Miami em 
nossa lista, mas eles oferecem um bom 
programa de música, além da cidade 
atrair muitos brasileiros pelo clima e 
por estar mais perto do Brasil. O custo 
de vida na Flórida é muito menor do que 
Nova Iorque e Califórnia por exemplo, e 
para estudantes estrangeiros isso pode 
ser um bônus. A universidade está 
localizada em Coral Gables, tem média 
de aceitação de 27% e um custo anual 
médio de US$34 mil. 

14) New York University, Nova 
Iorque, NY - 4 anos. Com uma média 
de aceitação de 16% e custo médio de 
US$34 mil por ano, a NYU está localizada 
no coração de Manhattan e se tornou 
uma das universidades mais influentes 

do mundo com um enorme campus - e 
que se estende por outras 14 cidades! 
Desde o seu início são campeões de 
diversidade. Além de ter um excelente 
programa de música, a NYU está na “Big 
Apple”, então. claro, diversão e um bom 
networking na área do entretenimento 
podem estar garantidos. 

15) California Institute of Arts, 
Santa Clarita, Califórnia - Próximo 
de Los Angeles, o Herb Albert School 
of Music tem um programa de música 
muito conceituado, apesar de muitos 
americanos conhecerem mais o CalArts 
por seus programas de Design, Cinema 
e Teatro. O nível de aceitação está em 
torno de 25% e o custo médio anual pode 
ultrapassar a casa dos US$50 mil. 

 Life in the U.S / Vida nos EUA (2)

Esperamos que nosso artigo possa de alguma forma ajudar. Aqui você encontrará reconhecidas escolas de música dos EUA e, 
acredite, nessas 15 instituições se formarão muitos dos melhores produtores e artistas da música no mundo, incluindo alguns já 
formados, e de renome mundial, que você ouve hoje!

O guitarrista e produtor Daniel Carneiro, 
residente de Los Angeles, concluiu 
seus estudos no L.A College of Music 
de Pasadena em 2002 onde ele se 
especializou em Jazz Guitar. Na ocasião, 
em 2002, a faculdade de Pasadena se 
chamava Los Angeles Music Academy.

O baixista Léo Nobre estudou na 
Universidade de Miami de 1989 a 1993 
onde concluiu seu bacharelado de música 
com ênfase em Studio Music and Jazz. Léo 
é um conhecido músico brasileiro na 
Califórnia e já tocou com vários músicos 
famosos como o brasileiro Sergio Mendes. 

A baterista Ana Barreiro tem bacharelado 
em Drum Performance pelo Berklee College 
of Music - Turma de 2011. Ela estudou na 
Faculdade Souza Lima em SP que tem convênio 
com o Berklee de Boston. Os 2 anos de créditos 
da faculdade paulista foram aproveitados e 
Ana concluiu o bacharelado em Boston em 
2.5 anos.
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Você já deve saber que o SEO é uma 
estratégia muito importante para 
alcançar bons resultados com o 

marketing digital em seu negócio. Search 
Engine Optimization ou Otimização para 
Mecanismos de Buscas consiste em usar 
técnicas de otimização para sites, blogs 
e conteúdo em geral, com o intuito de 
alcançar uma boa posição nas páginas 
dos buscadores, como o Google, por 
exemplo.

Para fazer com que uma estratégia de SEO 
tenha resultados é importante, antes de 
tudo, definir quais palavras-chave você 
irá usar, ou seja, antes de se começar a 
escrever um conteúdo para um site, é 
preciso identificar termos de pesquisa 
de alto volume adequados.

As palavras-chave com foco em SEO 
informarão a direção do conteúdo, 
garantindo que o conteúdo produzido 
seja relevante e facilmente pesquisável 
no Google. 
E isso é, em resumo, do que se trata 
a pesquisa de palavras-chave.Essa 
pesquisa é uma tarefa, no geral, 
demorada e envolve muito esforço 
para ver detalhes, números e comparar 
longas listas de palavras-chave. Mas é 
extremamente importante fazer isso de 
forma eficiente. Uma pesquisa completa 
de palavras-chave será sempre a base de 
estratégia de SEO e desenvolvimento de 
conteúdo e pode garantir seu sucesso, 
principalmente se você vende algo online. 

Afinal, o que é uma pesquisa de 
palavras-chave?

Uma palavra-chave pode consistir em 
uma única palavra, mas na maioria das 
vezes é composta por várias palavras. 
Por exemplo, “termos de pesquisa” é 
uma palavra-chave, assim como “a melhor 
ferramenta de pesquisa por palavra-
chave“ também é considerado um termo 
de pesquisa.

Por que a pesquisa de palavras-chave 
é importante?

Encontrar termos de pesquisa de alto 
volume em si não é suficiente. Você 
precisa garantir que as palavras-
chave de SEO usadas em seu conteúdo 
correspondam à sua marca, produto ou 
serviço e devem corresponder, também, 
às palavras-chave que seu cliente usa. E é 
aqui que acontece a mágica da pesquisa 
por palavras-chave. Depois de realizar 
uma pesquisa adequada e completa então 
se torna viável criar uma estratégia. Com 
uma boa estratégia se pode criar um plano 
de ação detalhado para atingir objetivos.

Aqui vale uma observação: duas palavras-
chave semelhantes geralmente têm 
volumes de pesquisa, tendências e níveis 
de competição diferentes. A escolha de 
uma palavra-chave mais relevante e de 
maior volume pode fornecer melhores 
resultados em comparação com 
outras palavras-chave semânticas ou 
relacionadas. Parece complicado, não é? 
Calma, nós vamos facilitar para você.

Como fazer uma boa pesquisa de 
palavras-chave?

Há muitas maneiras de fazer isso, as 
mais usadas são: manualmente ou com 
uma ferramenta de pesquisa de palavras-
chave como a Keyword Tool. Seja qual for 
a escolhida, há uma série de etapas ou 
passos para que ela seja eficiente. Desde 
a descrição de objetivos até a execução 
de um plano de palavras-chave, siga 
este guia detalhado para realizar uma 
pesquisa de palavras-chave adequada e 
completa:

Passo 1: Estude seu nicho

Antes de descobrir quais são as melhores 
palavras-chave para otimizar uma página, 
é melhor começar mergulhando fundo 
para aprender mais sobre seu nicho. Essa 
pesquisa pode te dar ideias inovadoras 
e te ajudar a descobrir ângulos para 
sua estratégia de marketing e SEO não 
pensados anteriormente. Aqui estão 
algumas ideias sobre como estudar o 
seu nicho:

A)Converse com seus clientes e os 
conheça melhor;
B)Descubra os termos que eles usam para 
descrever sua marca, empresa, produto 
ou serviço;

Tente pensar na perspectiva de seus 
clientes em potencial. Se você fosse 
compartilhar a promoção de uma marca 
com um amigo, como falaria sobre isso? 

Guia Curto Para 
Encontrar as Melhores 
Palavras-Chaves e 
Aparecer Melhor nos 
Resultados do Google
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Mergulhe em comunidades online, grupos 
de facebook  e outras redes sociais, ou 
mesmo fóruns sobre o seu nicho. Leia as 
discussões e descubra todos os pontos 
problemáticos mencionados em relação 
ao seu nicho.

Passo 2: Defi na seus objetivos

Um plano deve sempre começar 
definindo a meta final. Mas antes disso, 
você deve fazer perguntas importantes e 
introspectivas como: 
Quem é você?
Qual é a sua marca?
O que te faz especial e único?
Sobre o que é o seu site?

Que promessas você faz no seu site?
Depois de responder a essas perguntas 
de forma sincera, é preciso especificar 
qual é a missão da sua marca. Você 
quer aumentar o número de seguidores 
nas redes sociais? De assinantes do 
newsletter do site? Ou você tem uma meta 
de vendas específica?

É importante definir sua meta porque ela 
fornecerá uma direção para sua estratégia 
e plano. Os termos de pesquisa que 
você eventualmente usará devem estar 
alinhados aos seus objetivos, idealmente 
segmentados em diferentes funis de 
marketing de conteúdo. Seus objetivos 
também informarão o propósito de seu 
conteúdo e redação no quesito SEO.
Não deixe tudo no digital. Escreva 
seus objetivos. Desenhe gráficos. 
Documente-os. Eles fornecerão a 
estrutura e a direção necessárias para o 
seu conteúdo e estratégia. 

Passo 3: faça uma lista de tópicos 
relevantes

Com base na categoria principal de sua 
marca e nas metas que você pretende 
alcançar, divida-a em grupos de tópicos 
menores. Faça uma lista de todos os 
tópicos relacionados à sua marca que 
você deseja classificar/posicionar no 
Google. 

Por exemplo, se você tem um negócio 
ou uma marca de produtos de higiene 
pessoal masculinos, alguns tópicos 
relacionados à sua marca podem ser: 

- desodorante antitranspirante
- Skin care para homens
- calvície masculina

Eles precisam ser tópicos importantes 
para o seu negócio e relacionados às 
suas personas. Persona é um personagem 
fictício que representa o cliente ideal 
de um negócio. A persona é construída 
baseada em dados e características de 
clientes reais, como comportamento, 
dados demográficos, problemas, desafios 
e objetivos. 

Então pense em que tipo de tópicos seu 
público-alvo ou persona pesquisará 
no Google. Esses grupos de tópicos 
podem ser divididos posteriormente 
em palavras-chave relacionadas a esses 
tópicos.

Passo 4: Crie uma lista de palavras-
chave originais

Agora que você dividiu sua categoria 
principal em diferentes grupos de 
subtópicos, pode começar a criar uma 
lista de palavras-chave iniciais. Elas 
precisam estar relacionadas a seus vários 
tópicos e, mais importante, são termos 
que seu público-alvo pode pesquisar no 
Google. 

Palavras-chave seed, ou palavras-chave 
de foco, são importantes porque se 
tornarão a base de sua pesquisa de 
palavras-chave. Elas definem seu nicho 
e identificam seus concorrentes. 

Se você está se perguntando como 
encontrar as palavras-chave seed - ou 
de foco - de sua marca ou produto, na 
verdade é muito mais fácil do que você 
imagina. Tudo o que você precisa fazer é 
descrever sua promoção/venda da forma 
mais simples possível e pensar em como 
outras pessoas podem pesquisá-la no 
Google.

Passo 5: Use boas ferramentas de 
pesquisa de palavras-chave

Depois de identificar seus objetivos, 
tópicos e uma lista de palavras-chave 
iniciais, é hora de usar as ferramentas de 
pesquisa de palavras-chave para refinar 
ainda mais seus termos de pesquisa. 
Uma opção é usar o Google Keyword 
Planner.  Infelizmente,  o Google 
fornece apenas volumes de pesquisa 
aproximados. Outra boa ferramenta é a 
Keyword Tool mencionado mais acima. 
Ele fornece mais detalhes e ajuda a 
definir a direção certa para seus termos 
de pesquisa. Além disso, a ferramenta 
também pode fornecer ideias adicionais 
sobre palavras-chave relacionadas.

Tudo que você precisa fazer é digitar 
o tópico (ou palavra-chave original) 
na caixa de pesquisa e a ferramenta 
lhe dará uma lista de palavras-chave 
alternativas, incluindo aquelas que 
contêm preposições e perguntas.

Passo 6: Estude a intenção de pesquisa

Conectar palavras-chave de alto volume 
para aumentar as classificações de uma 
página, ou seja, ranquear e fazê-la subir 
aos primeiros resultados do Google, 
costumava funcionar com bastante 
facilidade. Mas não é mais tão simples 
hoje em dia. Hoje em dia os algoritmos 
de pesquisa do Google comparam os 
termos de pesquisa com as consultas do 
usuário para saber mais sobre a intenção 
de pesquisa. 
A intenção de pesquisa é definida como 
o motivo pelo qual as pessoas pesquisam 
um termo específico. Existem muitos 
fatores determinantes por trás dos 
hábitos de pesquisa das pessoas, como:

- Por que as pessoas estão procurando 
isso?
- Elas estão pesquisando porque têm uma 
pergunta e querem uma resposta para 
essa pergunta?
- Elas estão procurando por um site 
específico?

Business / Bons Negocios

29Soul Brasil Magazine © • Issue 109 •  Setember/October 2021 • Year 19 • www.soulbrasil.com



- Elas estão pesquisando porque querem 
comprar algo?
- Tente se colocar no lugar do seu público-
alvo. Por que eles pesquisariam sobre seu 
negócio ou marca? Como eles digitarão os 
termos para chegar até você? Eles estão 
querendo comprar alguma coisa? Ou 
procuram um serviço para resolver um 
problema específico? 

Depois de ter uma boa ideia da intenção 
de pesquisa por trás de leitores ou 
clientes em potencial, você poderá usá-la 
para refinar sua pesquisa de palavras-
chave. É ótimo ter uma lista de palavras-
chave de alto volume relacionadas à sua 
marca ou tópico, mas encontrar palavras-
chave que correspondam diretamente à 
intenção de pesquisa do seu público-alvo 
é ainda melhor. Esse é o segredo.

Passo 7: identifi car palavras-chave de 
cauda longa (longtail)

Palavras-chave seed geralmente são 
termos de pesquisa mais curtos que estão 
intimamente relacionados ao tópico ou 
categoria principal de sua marca. Alguns 
exemplos são “marketing”, “copywriting”, 
“veterinário”. Por outro lado, as palavras-
chave de cauda longa são mais descritivas 
e costumam estar relacionadas aos grupos 
menores de subtópicos da sua marca. 

Basicamente uma palavra-chave de cauda 
longa é uma expressão de busca realizada 
pelo usuário que conta com quatro ou 

mais termos. Sao 
menos populares e 
menos competitivas 
então ao combinar 
a  i n t e n ç ã o  d e 
pesquisa do seu 
público-alvo com 
p a l a v r a s - c h a v e 
de cauda longa é 
muito mais fácil em 
comparação com 
p a l a v r a s - c h a v e 
originais. 

Por exemplo,  se 
seu site publicou 
um conteúdo sobre 

avaliações de equipamentos de golfe, 
use palavras-chave de cauda longa como 
“qual é o melhor clube de golfe em Los 
Angeles”. Palavras-chave de cauda longa 
geralmente obtêm menos cliques, mas 
como se concentram em um tópico ou 
produto específico, geralmente obtêm 
uma taxa de conversão mais alta.

Passo 8: Descubra mais sobre seus 
concorrentes

Fazer pesquisas de palavras-chave 
no Google sobre sua marca por si só 
não é suficiente. Você também precisa 
estar ciente do que seus 
concorrentes também 
estão fazendo. Quanto 
m e l h o r  v o c ê 
entender o cenário 
d e  c o n t e ú d o 
do seu nicho, 
m e l h o r  s e r á 
para você e o 
seu SEO. 
Compreender a 
competitividade 
d e  d i f e r e n t e s 
p a l a v r a s - c h a v e 
também permitirá que 
você identifique os termos 
de pesquisa que podem ser 
muito difíceis de classificar. Nos EUA por 
exemplo, a palavra “realtor” tem muita 
competitividade. Ocorrem quando você 
encontra palavras-chave relacionadas 

à sua marca ou setor com nível de 
concorrência baixo a médio.

Para encontrar essas oportunidades, 
realize uma pesquisa por palavra-chave 
em seus concorrentes. A versão paga da 
ferramenta Keyword Tool Pro tem uma 
função de análise do concorrente que 
faz exatamente isso. Digite a URL do 
seu concorrente na caixa de pesquisa 
e os resultados mostrarão todas as 
palavras-chave para as quais a página 
está classificada. Depois de passar por 
essas etapas, você deve ter insights 
suficientes para criar um bom conteúdo 
e uma estratégia de SEO. 

Por fim,  é importante entender que uma 
pesquisa de palavras-chave eficiente 
pode ser a chave do sucesso do seu 
marketing de conteúdo. Fazer pesquisas 
de palavras-chave pode ser chato e 
demorado, mas, na maioria das vezes, 
compensa muito no longo prazo. E se 
precisar de ajuda,  não esqueça que 
além de produzir conteúdos, somos 
profissionais de SEO e marketing de 
conteúdo - www.kisuccess.com.

não é suficiente. Você também precisa 
estar ciente do que seus 
concorrentes também 
estão fazendo. Quanto 
m e l h o r  v o c ê 
entender o cenário 
d e  c o n t e ú d o 
do seu nicho, 
m e l h o r  s e r á 
para você e o 

Compreender a 
competitividade 
d e  d i f e r e n t e s 
p a l a v r a s - c h a v e 
também permitirá que 
você identifique os termos 
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DO BRAZA
B R A Z I L I A N  F O O D

VOCÊ CONHEÇE O NOVO DO BRAZA?
ESTAMOS DE CARA NOVA E COM NOVOS PRODUTOS!
ATENDEMOS  WHOLE SALE E ENCOMENDAS PARA EVENTOS.

WWW.DOBRAZA.COM
       events@dobraza.com

Dentre os novos produtos temos a coxinha com 
menos gluten, feita com massa de mandioca e 
o verdadeiro catupiry!

Visite nosso site:

619-3001832CONTATO:
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Art of Living / Arte de Viver (4)

When making goals, it’s 
important to learn about 
the acronym S.M.A.R.T. 

It can help you make better goals. 
Each letter stands for a different 
area of the goal. If you create a smart 
goal, you have created a goal that is 
Specific, Measurable, Actionable, 
Reasonable, and Timely. Using 
SMART goals can set you up for 
success in your goal setting.

S – Stands for specific, which means 
that your goal needs to be spelled 
out very precisely. Using language 
that leaves no doubt as to what the 
goal is, why you want to achieve the 
goal, and how you will get there is 
very important. If you are not able 
to be detailed in your description 
of the goal, it will be hard to meet it. 
Take the time to do this part right. 

M – Stands for measurable, which 
means that you should be able to 
use this as a metric for which to 
determine success. If your goal can’t 
be quantified, then it’s not a full goal 

and you won’t know how to tell when 
you’ve succeeded. An example of a 
measurable goal is something like: 
“I want to add 100 dollars per week 
of income to our bank by writing five 
500-word articles each week for a 
life coach.” 

A – There are different things that 
“a” can stand for but it’s usually 
actionable, assignable or achievable. 
The preference to really get 
something good done is to make your 
goal actionable, meaning something 
where you can do something for 
each day that will eventually result in 
an accomplished goal. Goals should 
also be achievable or you will only 
get frustrated. Be accurate about 
the time it takes to reach a goal, and 
what actions it takes to get there. 
Also, know who will be responsible 
for doing it.

R – This can stand for realistic or 
relevant, and either or both are 
important and are true. If you want 
your goal to succeed, it should 

most certainly be something that is 
realistic or you will fail. It should also 
be relevant to your life’s vision and 
match with your values.

T – Various authors refer to the “T” 
in the S.M.A.R.T. acronym as time-
bound, timely or track-able. All of 
these are important parts of the goal 
creating and setting process. If you 
don’t set a time limit and you can’t 
track what is happening, your goal 
will be hard to quantified or show 
as achieved. 

Whichever words you use to help 
you craft your goals, the important 
thing is that you need to have a 
process to help you make smart 
goals. Smart goals are goals that you 
follow through on achieving and 
know when you’ve met them. Did 
you liked this article? We have much 
more in the section ART OF LIVING 
in our website www.soulbrasil.com

What is 
a Smart 
Goal?







Na terça, 14 de setembro, muitos brasileiros residentes da Califórnia 
foram conferir a final épica em Trestles (San Clemente) que tinha 4 
brasileiros entre os 5 finalistas do masculino e 1 brasileira entre as 5 
finalistas do feminino. Gabriel Medina conquistou o tricampeonato 
inquestionável em cima de outro brasileiro, Felipe Toledo. Medina 
passa a ser o sexto atleta da história do surf a ser tricampeão mundial, 
e o primeiro brasileiro a atingir esse feito. Tatiana Weston, por sua vez, 
fez bonito chegando ao vice-campeonato inédito para ela e perdendo 
para a havaina Carissa Moore, uma lenda do surfe mundial feminino 
com vários títulos na bagagem. Agradecimentos pelas fotos: Gustavo 
Kuerten e San Diego Union-Tribune.

No domingo, 5 de setembro, aconteceu o lançamento de 3 livros de 
autoras que vivem no Sul da Califórnia. O evento “Esplêndido” reuniu 
amigos da Beatriz Hoffmann, Cirla Cole e Luana Laubeski no Silvio’s 
Brazilian BBQ, em Hermosa Beach. A tarde foi animada com música 
ao som de Denys Cristian. Nosso parabéns e desejos de sucesso para 
as autoras!  

Também na terça, 14 de setembro, tivemos o prazer de 
receber um artigo super legal da nossa amiga e cineasta 
Aymara Limma para nossa sessão de cinema do site 
Soul Brasil. A colaboradora, já alguns anos conosco, 
esteve no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, e aqui 
compartilhamos algumas das fotos enviadas. O Festival 
bombou e, segundo Aymara, Veneza está no mesmo 
nível de Cannes. Um beijo especial no coração de nossa 
“correspondente internacional”. Agradecimentos pelas 
fotos: Alfredo Tordo e Giorgio Zucchiatti
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A gente Te Conta

Para eventos que acontecem: SoulBrasil.com/calendar
Para submeter um evento: calendar@soulbrasil.com




