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Carta do Editor
Chegamos ao nosso aniversário de 20 anos. Tudo 
começou em 2002, com um projeto que trazia em mente 
e, de carro chefe, a educação e a conscientização 
para uma vida mais saudável e plena dentro de um 
planeta Terra mais limpo. Claro, queríamos ajudar a 
construir uma ponte cultural entre o Brasil e os Estados 
Unidos e, em particular, a Califórnia, mas queríamos 
fazer algo diferente do que outras mídias brasileiras 
vinham fazendo na época. E eu, rodeado de amigas 
(sim, mulheres!) que eram yogis e/ou terapeutas, e/ou 
ativistas  que defendiam a ideia de um planeta mais 
sustentável, tinha o impulso necessário para colocar 
o projeto para frente.

Nos primeiros cinco anos da Soul Brasil, esses tipos de 
temas e abordagens eram quase 60% do conteúdo da 
revista - que foi lançada no dia 8 de junho de 2002 em 
um evento anual brasileiro  de verão no Ford Theatre, 
em Hollywood. Publicamos 74 edições impressas e 
gratuitas (distribuídas em mais de 200 pontos) com tiragem que variou entre 5.000 (primeiras 
três) e 15.000, até que na edição de Maio/Junho de 2015, quando completávamos 13 anos, 
resolvemos parar com a impressão em grande escala para passar a adotar a estratégia que 
temos usado até hoje com versões digitais gratuitas e impressas apenas por demanda e 
pagas. Durante essa época, nosso website passou por uma mudança profunda, desde design 
e layout até a estrutura, quando passamos a usar o sistema Wordpress. No começo de 2016 
o site atingiu pela primeira vez a marca dos 200.000 page views por mês e o eNewsletter 
atingia os 10.000 assinantes entre brasileiros, latinos e norte-americanos. Sempre em busca 
de nos reinventarmos, a Soul Brasil também passou a marcar presença nas mídias sociais, 
inicialmente no Facebook, depois por meio de vídeos que disponibilizamos em nosso canal 

no Youtube, e nos últimos anos com nossa presença no Instagram.

Por 12 anos consecutivos o Soul Brasil “team” teve também a 
responsabilidade de produzir o Annual Santa Barbara Brazilian 
Carnaval e de ajudar na disseminação da cultura do Brasil na 
California Riviera. Em 20 anos produzimos mais de 2.400 artigos, 
entre revista e artigos exclusivos para o site, e cobrimos centenas 
de eventos brasileiros que aconteceram na Califa e também em 
Vegas. E nos orgulhamos de sermos a mídia brasileira pioneira 
a adotar o conceito “conscious living” nos EUA.  

Saúde e Paz,
Lindenberg Junior      
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Para comemorar os 20 anos da 
revista, nós tivemos a ideia de 
escolher vinte brasileiros que 

residem no Sul da Califórnia, onde 
está a nossa base e por ser a região 
que sempre atuamos mais fortemente.  
Essa escolha teve alguns filtros, como 
por exemplo, priorizamos aqueles 
que estão há mais tempo no estado 
e possuem uma atuação pioneira, 
como foi o caso do dentista Gilberto 
Henriques. Assim como colocamos na 
lista aqueles que não entraram, mas 
já mereciam ter entrado, em alguma 
edição do passado, como foi o caso da 
cantora Reni Flores, que poderia ter 
entrado em uma das edições especiais 
de música que fizemos nos últimos 
anos e por ela estar aqui desde os anos 
90.

Também para dar espaço a algumas 
pessoas, que por uma razão ou outra 

deixaram de entrar no passado, 
resolvemos filtrar e deixar de fora 
possíveis merecedores legítimos de 
estarem aqui, como seria o caso dos 
artistas plásticos Bakari e Sandra Zebi. 
Bakari é um dos artistas pioneiros e 
promotor de eventos brasileiros em 
nossa região que chegou aqui ainda 
nos anos 80, mas que em diversos 
formatos e oportunidades foi destaque, 
seja na revista ou em nossos vídeos; 
e a Sandra Zebi, cujos trabalhos em 
cerâmica super coloridos foram capa 
de nossa edição 11 de 2004. 

Voltando a mencionar os músicos, são 
tantos talentos locais que resolvemos 
criar uma série específica chamada 
“Local Brazilian Musicians” (original) 
anos atrás e no qual passamos a 
mencionar e reconhecer a contribuição 
deles na disseminação de nossa 
cultura por meio da música. Essa série 

começou a ser veiculada em edições 
especiais anuais de música em 2016 
e já somam 42 músicos listados - e 
com prioridade para os também mais 
antigos e pioneiros.

Entre esses vinte perfis também é 
possível encontrar alguns não tão 
antigos com 20 ou 30 anos de Califórnia, 
mas estão aqui por acreditarmos em 
certas ações que merecem nosso 
aplauso. Nesse caso, Fabiane Oliveira, 
por ações de incentivo à proatividade 
e a mudança de mentalidade; e Ronny 
Nadim, pela ideia de ajudar talentos 
jovens e ser inovador na direção de 
times de eGames. Sem dúvida alguma 
existem muito mais brasileiros que 
poderiam estar aqui, mas o espaço 
é limitado e com certeza outras 
oportunidades surgirão em um futuro 
breve. 
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Por Lindenberg Junior

20 Perfis Brasileiros 
Que Residem no 
Sul da Califórnia 
Entre Pioneiros 
e Destaques nas 
Artes, Esportes, 
Jornalismo, 
Negócios e Saúde
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Nasceu em Campinas (SP), mas desde 
os anos 60 vive nos EUA. No Brasil, 
trabalhou em várias empresas 

adquirindo experiência, em especial, de 
atendimento ao público. A última delas foi a 
empresa norte-americana Bendix, fabricante 
de autopeças, onde teve a oportunidade de 
praticar inglês. 

Em meados de 1964, Edna acompanhou uma 
amiga ao Rio que seria entrevistada para 
trabalhar na Pan Am Airlines. O atendente 
local insistiu que ela também deveria 
preencher um formulário para ser candidata 
à vaga. Edna aceitou, foi contratada, e 
infelizmente, sua amiga não. Edna chegou 
em Miami em 1965, participou de um 
treinamento para comissária de bordo e lá 
trabalhou por quase quatro anos, viajando 
por países da América Central, América do 
Sul, Caribe e Europa.
 
Sua carreira como comissária se encerrou 
em 1968 já que a Pan Am Airlines não 
permitia comissárias casadas - ano em que 
ela se casou com Luiz G. Shelby, um norte-
americano descendente de libaneses e 
dono de um restaurante em Los Angeles. 
Da união nasceram dois filhos, Roxanne e 
Christopher. Em 1971, Edna foi alertada 
por uma amiga que o Consulado Geral do 
Brasil de L.A estava com dificuldade para 
encontrar uma auxiliar que falasse 

fluentemente português e inglês e foi 
convidada a preencher o cargo.
 
A paulista foi entrevistada pelo diplomata 
Tom Job Azulay, diplomata, diretor e 
produtor de cinema, na gestão do Cônsul 
Raul de Smandek, que estava sendo 
transferido para outro posto, e em seu 
lugar assumiria o Cônsul Murillo Gurgel 
Valente. Ela trabalhou no Setor de 
Promoção Comercial, onde permaneceu 
até se aposentar em 2012.

Esse setor, inclusive, se tornou seu 
grande ideal e razão de permanecer no 
consulado por décadas. Lá desempenhou 
sua função com entusiasmo e acreditando 
que oportunidades deveriam ser dadas 
principalmente às pequenas e médias 
empresas brasileiras, uma vez que as 
grandes já tinham condições de suportar 
suas promoções. 
 
Por lá, teve inúmeras funções ao longo 
dos anos, como: promover as exportações 
brasileiras, captar investimentos e fomentar 
o turismo para o Brasil; fornecer assistência 
a empresas brasileiras que desejavam entrar 
no mercado norte-americano; promover 
parcerias entre empresas do Brasil e dos 
EUA; fornecer dados e pesquisas sobre 
o mercado norte-americano; organizar 

s e m i n á r i o s  e 
workshops, e muito 
mais.

Foram vários anos 
e etapas, desde 
o início, quando 
o  a t e n d i m e n t o 
a o  i m p o r t a d o r 
local  e ra  f e i to 
basicamente com 
o Cadastro Delta e 
listas telefônicas, 
até os tempos mais 
recentes com tudo 

que é disponível em tecnologia. “O setor deu 
passos gigantescos em sua funcionalidade e 
eu me orgulho muito em ter sempre estado 
presente acompanhando o processo e 
vendo o crescimento”, nos diz a senhora 
Roccatto. 
 
Em  1972  e l a  f o i  e f e t i v a d a  p e l o 
diplomata Paulo de Tarso Flexa de Lima, 
que remodelou, modernizou e expandiu 
os serviços de apoio ao setor que ela 
trabalhava. A partir de então, outras 
mudanças foram instituídas, como o 
de equipar os setores no exterior com 
computadores, integração tecnológica entre 
setores no exterior com o departamento 
no Itamaraty e outros órgãos brasileiros 
relacionados. Edna e a equipe do consulado 
trabalharam em inúmeras  missões 
comerciais, seminários, conferências, 
mostras comerciais, grupos empresariais 
de vários estados brasileiros, eventos com 
parceria da APEX, e muito mais. 

Sempre buscando se aprimorar e adquirir 
mais conhecimentos, Edna fez diversos 
cursos de extensão na UCLA como: How 
to Import Into the USA; How to Export; 
Fundamentals of International Trade; 
International Business Management e 
International Marketing. Sua trajetória foi 
trilhada com sucesso, recheada de muito 
aprendizado e experiências positivas 
de networking com diversas pessoas da 
comunidade brasileira na Califórnia.

Edna Roccatto
Décadas a Frente do Setor Comercial do Consulado

Foto no Las Vegas Convention Center, com Edna Roccatto ao lado de Raquel Leal que
fez parte do seu time no Setor Comercial do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles.

Community/Comunidade 
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Podemos dizer que a Rose é uma 
autêntica “carioca da gema” 
porque, além de ter nascido na 

cidade maravilhosa, veio ao mundo em 
uma terça-feira de carnaval. No Rio de 
Janeiro ela teve uma carreira de sucesso 
como bailarina, coreógrafa, treinadora de 
atletas e foi dona de seu próprio negócio 
- uma escola de modelos. 

Em 1990, sua intuição a chamou para 
embarcar em uma nova jornada. Algo a 
dizia que apesar de amar o Rio, algum 
outro lugar no mundo a esperava. Ela 
não tinha ideia qual local seria até que 
um amigo que vivia em Los Angeles a 
ligou do nada e a convidou para uma 
visita a “cidade dos anjos”. Enquanto se 
preparava para deixar o Brasil, a pedido 
da Rio Tour, Rose foi convidada para 
participar do desfile de abertura de 
carnaval como Rainha, ao lado do Rei 
Momo em um carro alegórico.

Al g u n s  m e s e s  a p ó s ,  a  a r t i s t a 
desembarcou em L.A, em julho de 1990, 
onde vive desde então. Em Los Angeles 
ela procurou aprimorar o seu inglês e 
fazer amizades o mais rápido possível 
com brasileiros e americanos, e, em 

particular, com outros artistas. Em 1995, 
Rose conheceu o advogado americano 
Allen Resnick e em 1999 se casou. Até 
hoje eles vivem no Mandeville Canyon, 
em Brentwood, área nobre de L.A. Aqui 
a artista também desenvolveu a sua 
criatividade se tornando uma das mais 
conhecidas artistas plásticas brasileiras 
da Califórnia. 

Em 2005, na então gestão da embaixadora 
Thereza Quintella (que teve a inciativa 
de criar o Brazilian Day em L.A), a frente 
do Consulado-Geral do Brasil em Los 
Angeles, Rose Lobo teve a ideia de criar o 
“Brazilian Consulate Gallery”, um espaço 
para que artistas brasileiros pudessem 
expor seus trabalhos, em sistema 
rotativo, dentro de salas do consulado. 
A ideia foi aprovada pela embaixadora 
e se tornou uma grande oportunidade 
não somente para artistas plásticos e 
fotógrafos, mas, ao longo dos anos, para 
poetas e músicos brasileiros. 

Sendo uma artista versátil, ela produz 
desde pinturas a óleo e mídia mista 
a esculturas e arte digital. Suas obras 
podem ser encontradas nas embaixadas 
brasileiras de Londres e Tóquio. Seu 

t r a b a l h o  d e 
arte reciclada, 
inclusive,  foi 
destaque em 
um episódio de 
um programa da 
emissora Globo 
Internacional.

Sua obra intitulada  “Raízes, Histórias 
e Contos de Fadas Brasileiros” fez um 
estrondoso sucesso no L.A Brazilian 
Consulate Gallery onde ela apresentou 
esculturas majestosas da rainha do 
mar, Yemanjá, e do mítico Boto Cor 
de Rosa da Amazônia. Outra de suas 
criações que obteve um grande sucesso 
foi a arte mista “Brasil, Diversidade 
e Desigualdade”, uma experiência 
imersiva com esculturas, músicos, 
dançarinos e apresentações teatrais.

Em 2012, a artista transformou seu 
espaçoso e belo quintal de casa no 
“Brazilian Tropical Paradise”, um local 
para sessão de fotos e filmagem que tem 
sido usado por artistas, modelos e pela 
indústria cinematográfica de L.A. E como 
já mencionamos que ela é bem versátil, 
em 2015, a artista fez um curso de “life 
coaching” com Kute Blackson e se tornou 
mentora transformacional. “É hora de 
evoluir, compreender, se aceitar, de uma 
transformação interior”, nos diz Rose, 
que criou o programa “Soul Fellowship” 
e já levou grupos de clientes para a Índia 
para uma experiência espiritual única de 
crescimento interior. 

Rose Lobo Resnick
Artista e Mentora Transformacional

O Brazilian Tropical Paradise serve como
locação para sessão de fotos e filmagem
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Nascida no interior de São Paulo, 
a jornalista tem um currículo 
e x t e n s o  c o m o  r e p ó r t e r  e 

produtora. Com profissionalismo e 
dedicada na construção de uma carreira 
de sucesso ela quebrou barreiras no 
jornalismo e se mudou em 2006 para 
Los Angeles a convite da famosa revista 
adolescente Capricho. 

Luiza venceu prêmios, entre eles um 
Emmy regional, e por anos cobriu 
os maiores tapetes vermelhos de 
Hollywood. Trabalhou e colaborou para 
diversos canais de comunicação, como 
NBC, Los Angeles Times e New York 
Times e foi a repórter oficial do governo 
Americano em seus programas de 
turismo. Em seu currículo extenso, ainda 
trabalhou por 10 anos para a emissora 

Globo Internacional como produtora e 
repórter, incluindo o programa Planeta 
Brasil - voltado à comunidade brasileira 
no exterior e, depois, nos noticiários da 
emissora. 

Recentemente, em mais um grande passo, 
ela foi contratada pela WSL (World Surf 
League) como a primeira repórter 
brasileira da história da empresa. Com 
grande responsabilidade, ela leva o 
português para a transmissão ao vivo 
durante os maiores eventos de surf do 
mundo.

A profissional serve de inspiração para 
quem ainda está começando na carreira 
de jornalismo e almeja trilhar um 
caminho internacional. Podemos 

dizer que Luiza mostrou que a 
persistência e a competência são grandes 
diferenciais para que um jornalista se 
destaque. Em L.A ela se casou, se tornou 
mãe de duas meninas e hoje divide sua 
carreira com outras paixões, como o 
herbalismo.

Esse paulista ficou conhecido pela 
sua simpatia, pela sua barraca 
com aquele cheirinho de picanha 

na brasa nos anos de Brazilian Day em 
L.A, e por ter sido por alguns anos um 
dos donos de uma famoso restaurante 
brasileiro que leva o seu nome, o 
Silvios Brazilian BBQ em Hermosa 
Beach -  especializado em churrasco e 
grelhados.  Nascido em São Paulo, Silvio 
Correia já demonstrava amor à culinária 
e cozinhava aos 14 anos de idade. 
Questionando-se se era realmente esse 
seu futuro profissional, decidiu então, 
se mudar para a Califórnia, em 2000. 
O chef começou fazendo churrascos 
tipicamente brasileiros para seus 

amigos e rapidamente os convites para 
fazer outros churrascos começaram a 
aparecer. Em seguida surgiu a ideia de 
abrir uma empresa e em 2003 veio o 
primeiro Catering de Churrasco. 

Com o sucesso, em 2008, Silvio e 
alguns amigos abriram o Silvios 
Brazilian BBQ no Pier de Hermosa 
Beach. Em 2017 Silvio decidiu 
retornar um pouco às suas raízes e 
criou o serviço Silvio Personal Chef onde 
ele faz churrascos e outras refeições 
diretamente na casa de seus clientes. Em 
2018 veio o Catering Tropicali Brazilian 
Kitchen, fornecendo a tradição da 
cozinha brasileira em empresas locais 

como Bird Rides Inc.,  SIEA Sony, 
Paramount Studios, SoFi Stadium, Fox 
Sports e outros. “De um pequeno sonho, 
nascem grandes negócios” nos diz 
Silvio. 

Luiza Florence
A Primeira Repórter Brasileira da WSL   

Silvio Correia
Personal Chef

Community/Comunidade 
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Ela é responsável por um dos 
mais respeitados e prestigiados 
eventos de samba da Califórnia: 

o International Samba Congress. 
Ana Carla Laidley, ou apenas Aninha 
Malandro, é uma psicóloga brasileira 
com Doutorado em Psicologia Aplicada 
pela “The Chicago School of Professional 
Psychology” e professora de Samba 
que há 30 anos decidiu construir uma 
trajetória de sucesso nos EUA.

Nascida no Rio, ela carrega em sua alma 
o samba. Não poderia ser diferente, 
afinal, como filha de pais sambistas – seu 
pai é o músico e pandeirista Carlinhos 
do Pandeiro de Ouro e sua mãe, Ana 
Gomes, sambista que integrou o time 
do reverenciado grupo de “Mulatas 
do Sargentelli”,  Aninha não teve outra 
saída. A primeira vez que pisou numa 
escola de samba tinha apenas três 
meses de vida. 

Crescendo no meio da nata de 
pagodeiros, ritmistas, sambistas, 
passistas e grandes compositores, os 
então chamados Baluartes do Samba, 
Aninha vivenciou ao máximo o gênero 
que hoje é referência cultural nos EUA 
quando se fala no Brasil. Até os 18 anos 
de idade, ela participou de ensaios pré-
carnavalescos, desfilou na passarela do 
samba e frequentou as coxias de teatros 
e festivais onde seus pais faziam shows. 
Com isso, ao longo dos anos, Aninha 
pôde não somente aprimorar os passos 
do samba, como também estudar o 
gênero e perceber o valor da cultura 
do estilo musical e as dificuldades 
encontradas pelos sambistas. 

Por meio dessas experiências, a 
professora se tornou mais criativa e 
desenvolveu seu potencial artístico e 
uma missão: levar o samba por onde 

passar e ensinar tudo sobre 
esse gênero musical tão rico. 
Após alguns anos, Aninha 
decidiu sair do Brasil e 
chegou aos EUA em 1992, 
vivendo no Havaí até 1996. 
Entre 1997 e 1999 morou 
em Oakland (Bay Area) e 
após esses anos se mudou 
para Boston. Em 2003 voltou 
para a California, sendo que 
dessa vez para Los Angeles, 
onde vive até hoje.

Aninha passou mais de 
duas décadas ensinando 
samba nos EUA, bem 
como na Austrália, Japão 
e Europa. Sua metodologia 
de ensino integra suas 
experiências de vida com 
o samba e sua formação 
em psicologia, proporcionando um 
espaço para as pessoas desenvolverem 
seu conhecimento e compreensão da 
cultura brasileira e se reconectarem 
com seu corpo, mente e alma. Divulgar 
e ensinar a arte do samba é, de fato, a 
missão dessa carioca que hoje chama 
Los Angeles de lar do coração. 

Criadora e diretora artística dos grupos 
Samba N’ Motion e Malandro N’ Motion, 
empreendedora cultural, e reconhecida 
por sua contribuição para propagação 
de nossa arte, Aninha Malandro foi 
nomeada, em 2021, Embaixadora 
do Samba da Estação Primeira de 
Mangueira e da Associação dos Passistas 
Brasileiros Cyro do Agogô, títulos que 
recebeu com honra e responsabilidade 
na proposta de ampliar ainda mais seu 
papel de levar cada vez mais longe o 
legado deixado por aqueles que foram 
os precursores deste ritmo.

Ela também é responsável pelo 
anualmente aguardado International 
Samba Congress, um intercâmbio 
cultural que oferece workshops, 
palestras, aulas de dança, percussão, 
apresentações, performances e muito 
mais aos convidados durante três dias 
de evento.

 “O International Samba Congress é um 
projeto que foi desenvolvido com o 
objetivo de promover o fortalecimento 
e a união de indivíduos, grupos e 
profissionais do Samba de diversas 
partes do mundo. Desde 2017 estamos 
nesta estrada, primando por difundir 
nossa cultura e manter a nossa essência, 
espalhando essa semente que envolve 
ancestralidade, empoderamento 
e autoconhecimento por todos os 
lugares”, nos diz  orgulhosa a psicóloga-
sambista-produtora.

Aninha Malandro
Fundadora do International Samba Congress

Community/Comunidade 
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O p a u l i s t a  e  e x - j o g a d o r 
realmente tem a paixão pelo 
futebol correndo em suas 

veias desde muito jovem. Com um 
talento inato e muita dedicação, ele 
atuou como jogador profissional 
por 18 anos, marcando época e uma 
geração, jogando por 7 anos no Sport 
Club Internacional de Porto Alegre, 
onde foi duas vezes vice-campeão 
no campeonato brasileiro - em 1987 
contra o Flamengo e em 1988 contra 
o Bahia. Ainda neste ano, ajudou o 
Internacional a chegar ao 3º lugar na 
Copa Libertadores da América. 

Outras passagens que marcaram época, 
as quais ele recorda com carinho, 
foram com o Esporte Clube Bahia, em 
1989, e pelo Fluminense, em 1991 e 
1992, quando foi campeão da Taça 
Guanabara no primeiro ano e ganhou a 
Copa do Brasil no segundo, justamente 
contra o seu querido Internacional.

Nessas quase duas décadas, Paulo 
Luz atuou em três times de ponta da 
primeira divisão do futebol brasileiro 
e também esteve na Europa com 
passagens por Portugal, França, 
Grécia e Alemanha. “O futebol me 
permitiu desenvolver ainda mais 
minhas habilidades profissionais, 
principalmente nas relações pessoais, 
trabalho em equipe e liderança”, nos 
conta.

O fato de ter jogado e conhecido 
vários países da Europa o fez se tornar 
multilíngue, mas também um entusiasta 
trabalhador e muito organizado. Após 

anos como jogador, ele passou 
para outra etapa em sua vida 
onde começou a liderar e treinar 
equipes no Brasil, aproveitando 
sua sólida experiência no 
mundo do futebol. 

Em 2002 o paulista decidiu que 
sua nova casa seria os Estados 
Unidos e desembarcou em Los 
Angeles no ano seguinte, em 
2003, com um projeto a ser 
desenvolvido com crianças 
e associado à federação de 
futebol dos EUA. Surgiu assim 
o Brazil Stars Soccer Club que 
teve seu início em 2004. 

E por que a Califórnia? Perguntamos 
a Paulo, e ele nos responde: “pela 
qualidade de vida que eu teria 
no estado e principalmente pelas 
oportunidades de negócios em 
diferentes segmentos”. O ex-jogador, 
treinador, líder e empreendedor ensina 
jovens jogadores com idades entre 3 e 
19 anos na área de Los Angeles há duas 
décadas. 

Com experiência e profissionalismo, ele 
passa para seus pupilos os múltiplos 
“truques” que os transformarão em 
bons jogadores caso se dediquem e 
sejam determinados. Entre as lições 
ensinadas estão controle de bola e 
todos os outros fundamentos do jogo, 
mas também consistência e resistência 
mental (resiliência). Ele se considera 
apto, não apenas na avaliação de 
talentos, mas em fornecer as técnicas 
e táticas para desenvolver esse talento.

Mais recentemente, em 2015, ele deu 
início ao projeto “Brazilian Premier 
League”, que estará em sua 8ª edição 
nesse ano de 2022 com 78 times de 
diferentes localidades do Sul da 
Califórnia e que competem durante 
quatro meses.

O projeto da Premier Brazilian 
League está dentro dos parâmetros 
exigidos pela U.S Soccer Federation 
nas categorias para garotos e garotas 
entre as idades de 5 ate 19 anos na 
Califórnia, e, para Paulo, com a adesão 
de mais 40 equipes anualmente nos 
próximos três anos é possível alcançar 
o objetivo da liga de ser operada com 
350 times/clubes filiados. O paulista 
com sua determinação e organização, 
acreditamos, com certeza alcançará a 
meta e o objetivo. 

Paulo Luz
Ex-Jogador, Treinador e Empreendedor
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O gaúcho nascido em Porto Alegre, 
mas que cresceu em Curitiba, 
chegou aos Estados Unidos em 

1993 por meio do contato de amigos o do 
sonho de surfar as ondas californianas. 
Entre Huntington Beach e as inúmeras 
praias da Califórnia, ele acabou chegando 
em Los Angeles. Na cidade, começou a 
namorar e a ideia de voltar para o Brasil a 
cada dia se afastava mais da realidade. Ele 
conheceu pessoas interessantes e decidiu 
se estabelecer de vez na cidade.

Em 2000, junto com a então esposa Adriana, 
Marcelo abriu o Supermercado Brazil, em 
Culver City, que ainda existe e é o único 
mercado brasileiro do Westside de L.A. Já 
em 2001, começou com o Brazilian Trade 
and Music Festival e a trazer bandas para 
eventos junto a outros amigos produtores 

como Ariel Del Mundo e Bakari. Em 2002 
lançou a Brazil Explore magazine e, 
paralelo a esses trabalhos, ele ampliava 
seus negócios com o projeto do Brazilian 
Mall. Em 2010 ele abriu a Pizzaria Bella 
Vista. 

Marcelo tem muito orgulho de ter 
trabalhado e servido à comunidade 
Brasileira nos EUA por tantos anos, e 
que trouxe reconhecimentos, incluindo 
prêmios como o Press Award e uma 
homenagem, em 2015, pelas Nações 
Unidas em Nova York graças às ações 
filantrópicas que prestou ao longo dos anos, 
como exemplo: os Free Medical Clinics, 
que aconteceu anualmente no Brazilian 
Mall. Mesmo com o empreendedorismo na 
veia, ele decidiu dar uma pausa em alguns 
projetos e vendeu alguns negócios. O 

empresário de sucesso hoje gosta de viver 
mais tranquilo e cuidando da saúde. Em 
2021, por exemplo, ele conseguiu a faixa 
preta no Muay Thai, com 30 anos de atraso 
- pois foi campeão brasileiro da arte marcial 
em 1983 e 1984. 

Pioneirismo. Essa é a palavra que 
melhor descreve esse dentista 
vindo do Rio de Janeiro e que há 

quase trinta anos atua na Califórnia. 
O carioca se formou em Ciências 
Odontológicas pela Universidade 
Federal Fluminense ainda no início 
da década de 80 e chegou aos Estados 
Unidos em 1984 com sua família. 

Tardou um pouco o processo de obter a 
sua licença e atuar na mesma profissão, 
mas finalmente em 1994, no ano da 
Copa em que o Brasil se tornava tetra 
campeao, ele montava o seu primeiro 
consultório. O pioneirismo marca sua 
carreira, pois ele foi o primeiro dentista 
brasileiro do Sul da Califórnia! Isso foi 
de extrema importância, em especial 

para a comunidade brasileira que pôde 
contar com um profissional habilitado, 
atencioso e que falava a mesma língua. 
Em 1995, Gilberto decidiu se mudar 
para a Fountain Ave, próximo a Silver 
Lake, e, depois passou em Hollywood, 
mais precisamente na Vine Street, 
onde permaneceu até 2000. Sua 
última mudança aconteceu neste ano, 
quando abriu um novo consultório, 
dessa vez na região de South Bay, em 
Redondo Beach, onde está até hoje. 
Já são 21 anos atuando e atendendo 
não só a comunidade brasileira que 
prefere falar seu idioma materno, mas 
também americanos que buscam um 
profissional capacitado, experiente e 
muito “friendly”.

Gilberto Henriques
Dentista Pioneiro em L.A 

Marcelo Gomez
Empresário e Esportista 
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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:



O carioca produtor, ator e diretor 
desde cedo já sabia que a área 
de produção de vídeos, seja na 

música ou no cinema, seria o caminho 
a ser trilhado em sua vida. Ele  já tinha 
os EUA em mente desde muito jovem 
e o sonho de estudar a sétima arte o 
fez desembarcar em Los Angeles em 
1994. No Rio ele teve uma produtora de 
vídeos e exercitava sua aptidão a cada 
produção ganhando mais experiência 
e reconhecimento. Um de seus vídeos, 
inclusive, recebeu uma indicação de 
melhor videoclipe internacional da 
MTV, enquanto que, quase ao mesmo 
tempo, outra produção sua foi indicada 
como melhor videoclipe nacional do Rio 
International Film Festival. 

Essas duas indicações inspiraram 
Rogério e, no mesmo ano (1994), ele 
decidiu realizar seu antigo sonho de 
se mudar para L.A e estudar Cinema na 
UCLA. Após receber o certificado de 
conclusão do curso de Cinema & TV na 
Universidade, ele assinou um contrato 
com uma agência local, a Big City 
Entertainment, para trabalhar na área 
de produção.

Alguns anos mais à frente, Rogério 
fundou a Digiart Productions e, desde 
então, tem contribuído na divulgação 
da cultura Brasileira nos EUA. Ele 
produziu DVDs, comerciais de TV, e uma 
variedade de videoclipes promocionais, 
institucionais e jornalísticos, incluindo a 

produção do primeiro vídeo institucional 
do Consulado-Geral de Los Angeles 
sobre os Consulados Itinerantes. Em 
2015 o diretor de cinema (STIC) e ator 
(SAG-AFTRA) teve seu talento artístico 
reconhecido novamente, mas dessa 
vez nos EUA, quando ganhou dois 
Telly Awards, premiação Americana de 
excelência em vídeos e programas de TV.

Rogério Rezende
Ator e Diretor 

Nativa do Rio Grande do Sul, ela foi 
estudar no Rio onde se formou 
em Engenharia Civil em 1990. 

Apesar da formação, foi nos segmentos da 
administração, do marketing e dos negócios 
que descobriu sua vocação. Entre 1991 e 
2007 ela foi a responsável pela fundação e 
direção executiva do conglomerado Waves 
de São Paulo - empresas do setor da moda, 
das notícias e do e-business. A Editora 
Waves, por exemplo, lançou revistas de 
esporte radicais como a Fluir, que foi uma 
referência do mundo surf no Brasil.  

E foi durante uma viagem de trabalho 
à Califórnia, há quase 30 anos, que 
numa parada em Laguna Beach, ela 
ficou impressionada com a beleza e 
tranquilidade do lugar e pensou “um dia 

ainda venho morar aqui”. Em 2006 Cecília 
passou por um divórcio, fechou seu 
principal negócio e passou por momentos 
turbulentos em Sampa com o aumento da 
violência e o crescente número de assaltos 
junto a uma instabilidade econômica. 
Decidiu, então, em 2007 tornar seu sonho 
realidade e se mudou com seus dois filhos 
para a desejada Laguna Beach.

Na Califórnia, a empreendedora estudou 
International Business Operations and 
Management e Business Administration 
and Marketing na UCI (University California 
of Irvine) entre 2007 e 2009 e abriu, em 2010, 
a primeira flagship store de Havaianas nos 
EUA, em Huntington Beach (CA). Cecília teve 
sucesso e abriu a segunda loja licenciada 
da Havaianas em 2016, em Laguna Beach. 

Com a pandemia e a pausa em vários 
negócios no mundo inteiro, Cecília 
precisou fechar, em 2021, suas duas lojas 
na Califórnia. A boa notícia é que, em breve 
haverá novidades, pois novos projetos 
profissionais estão a caminho!

Cecília Castro
Engenheira e Empresária

Community/Comunidade 
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O Brasiliense chegou aos EUA ainda 
adolescente, com 15 anos, no ano 
de 2000.  Seus pais chegavam 

com toda a família em Los Angeles 
para concluir doutorado. “No começo a 
adaptação foi difícil, afinal, eu não tinha 
fluência em inglês e em minha escola 
não havia brasileiros”. Mas nessa idade o 
inglês veio rápido e fluente. Eliel terminou 
seu High School em L.A e se formou em 
Administração Pública pela University of 
La Verne. 

Trabalhou na iniciativa privada com gestão 
de projetos numa empresa de telefonia. 
E foi nesse emprego que teve contato 
com o Departamento de Xerifes de Los 
Angeles. O contato diário com o comando 
do Departamento o fez se interessar pela 
carreira na segurança pública. Em 2007 ele 

entra para a Academia e em 2008 sai como 
como Deputy Sheriff. Depois de alguns anos 
na profissão e trabalhando com segurança  
pública, Eliel decidiu dar um novo passo. 

Em 2016 se tornou reservista da Guarda 
Nacional.  “Comecei como soldado 
especialista em Infantaria e foi uma 
experiência singular na qual pude conciliar 
a carreira policial com a carreira militar”, 
adiciona Eliel. Em 2021, ele concluiu o curso 
de formação de oficiais do exército, e atua 
como Tenente de Infantaria. Ele divide seu 
tempo patrulhando as ruas de Los Angeles 
como Deputy Sheriff, e alguns dias do mês 
na Guarda Nacional se preparando para 
atuar em situações de emergência (como 
terremotos, inundações, distúrbios civis 
ou incêndios florestais) ou missões de 
combate.

Eliel Teixeira 
Policial e Reservista da Guarda Nacional 

Em Sampa Chin trabalhou em uma 
loja de artigos de surfe e praticava 
capoeira com o grupo Sul da Bahia, até 

essa mesma loja sofrer um assalto violento. 
Meio tramautizado e com alguns contatos 
do surf, o jovem de 22 anos decidiu viajar 
para a Califórnia, mas para uma cidade 
menor, mais tranquila e que tivesse 
boas ondas. O destino: Santa Bárbara. O 
paulistano chegou na California Riviera em 
2000, sem falar nada de inglês e com pouco 
dinheiro. Os poucos contatos que tinha foi 
o bastante para ele ir à luta e começar a 
trabalhar em um restaurante. 

O inglês também começava a melhorar. Um 
certo  dia fazendo um treino e gingando 
sozinho com sua capoeira em um gramado 
uma brasileira o viu e falou que havia uma 

amiga buscando um professor de capoeira. 
Ali surgia a oportunidade de uma grana 
extra e uma primeira aluna. 

“Eu percebi que não tinha ninguém 
fazendo esse trabalho na região de Santa 
Barbara e as coisas foram acontecendo 
naturalmente”, nos diz Chin. Ele conhece 
a coreógrafa brasileira Vanessa Isaac e 
em 2005, junto com uma amiga americana, 
abrem o Studio Ginga Multicultural Arts 
Center - onde ofereciam aulas de vários 
estilos de dança além da capoeira. 

Em 2008, ele abre sua própria academia e 
passa a viver somente da capoeira.  Alguns 
anos depois, em 2013, já casado com uma 
americana, ele abre o Brasil Art Cafe - o 
primeiro restaurante brasileiro local. Em 

março de 2022, o restaurante foi fechado 
temporariamente, mas será aberto em 
breve e em outra localidade.  Atualmente 
Daniel divide seu tempo entre a capoeira e 
uma fábrica de pão de queijo local.

Daniel Yoshimi “Chin”
Empresário e Capoeirista 
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Travel/Turismo (3)

Quando duas paixões permeiam 
a vida de uma pessoa fica difícil 
escolher qual seguir. Mas quem 

disse que é preciso escolher, afinal? 
Gerson Sanginitto decidiu ficar com as 
duas e dar sua melhor versão em ambas.

Nascido no Rio, esse carioca desenvolveu 
um amor pelas artes marciais desde os 
sete anos de vida, mais precisamente o 
Judô, no qual conseguiu a faixa preta em 
1990, e logo em seguida o Jiu Jitsu, quando 
se tornou amigo de um dos membros da 
mundialmente famosa família Gracie. 
Desde então não parou mais de treinar.

Sua outra paixão é o cinema, e esse 
amor se desenvolveu cedo, quando ele 
começou a atuar no palco aos 14 anos 
de idade. Isso mesmo, o jovem treinava 
judô, jiu jitsu e ainda fazia aulas de teatro, 
mostrando que múltiplos talentos podem 
ser desenvolvidos por uma mesma pessoa 
que se dedica ao máximo a tudo que faz.

Aos 20 anos Gerson já era veterano do 
circuito teatral carioca e foi com essa 
exposição ao palco que sua paixão pelo 
cinema desabrochou. E qual o 

melhor lugar para os amantes da sétima 
arte estudarem e desenvolverem suas 
habilidades? Claro, Los Angeles. Gerson 
chegou junto com a esposa, Carina 
Sanginitto, na Califa, no final de 1996 e 
em busca de dois sonhos: ter sua própria 
academia para dar aulas de Jiu Jitsu e 
estudar Cinema.

Assim que chegou, o jovem começou a 
dar aulas particulares de Jiu Jitsu e partiu 
para um curso de Cinema na California 
State University Long Beach (CSULB). Em 
2003, abriu sua própria academia, Delta 
Brazilian Jiujitsu, em Culver City. Desde 
que começou a trabalhar com o Jiu jitsu, 
Gerson já formou mais de 10 atletas faixas 
pretas e alguns deles já tem a sua própria 
academia. 

Ainda como um estudante de Cinema na 
California State University Long Beach, 
ele teve a oportunidade de trabalhar 
em vários projetos cinematográficos, 
nos quais aprendeu todas as facetas de 
produção e pôde construir as habilidades 
necessárias para a profissão que tanto 
sonhou. O mestre em Jiu-Jitsu se formou 

e m  C i n e m a 
e m  2 0 0 5 ,  e 
j u s t a m e n t e 
nesse ano, seu 
primeiro longa-
m e t r a g e m , 
“ M a x i m u m 
Cage Fighting” 
g a n h o u  o 
p r ê m i o  d e 
melhor filme 
de ação no 
N e w  Y o r k 
International 
Film Festival. 

O filme foi filmado em Los Angeles e 
Rio de Janeiro, dando ao diretor Gerson 
Sanginitto uma oportunidade de trabalhar 
mais uma vez em sua terra natal. Além 
de uma extensa lista de projetos, ele é 
o cofundador e CEO da Reef Pictures, 
Inc., uma produtora independente com 
sede em Los Angeles, e da Sophia Filmes, 
com sede no Rio mas com filial em Los 
Angeles. Entre os longas que se destacam: 
“Area Q” com Isaiah Washington - o filme 
estreiou no circuito nacional em 2012, e 
“Vestido Pra Casar” com Leandro Hassum 
e grande elenco - sua estreia foi em Agosto 
de 2014 com a marca de 1.6 milhões de 
espectadores.  

Em 2021, Gerson trabalhou na produção 
do longa “Dangerous Methods”, um filme 
estrelando Christopher Showerman, 
Rachele Brooke Smith, Nicky Whelan e 
Costas Mandylor. Como produtor criativo 
e um dos roteiristas, ele foi responsável de 
supervisionar todos os elementos de pré-
produção, produção e pós-produção. O 
filme foi comprado pelo canal americano 
Lifetime e teve sua estreia em 1º de abril 
de 2022. O mestre do Jiu-Jitsu que se 
tornou cineasta tem 15 curtas-metragens e 
já fez 10 longas-metragens entre os papéis 
de produtor e diretor.

Gerson Sanginitto
Cineasta e Mestre em BJJ
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Renni Flores
Cantora e Empreendedora

 
Ainda muito jovem, aos 17 anos, 

essa baiana que já nasceu 
determinada para lutar pelos 

seus sonhos e vencer por seus próprios 
méritos perdeu sua mãe e precisou 
abandonar o curso de psicologia para 
investir em sua paixão pela música.

Na carreira já começou quebrando 
barreiras: ela foi a primeira mulher 
negra a cantar num bloco afro em 
Salvador, o Bloco Afro Ylê Aiyê, em 
1982. Trabalhando na Bahiatursa, Órgão 
Oficial de Turismo da Bahia, Renni pôde 
conhecer diversos países, incluindo 
os EUA, mostrando seu talento como 
cantora, além de dançarina e diretora 
de um dos grupos folclóricos mais 
conceituados de Salvador.

Como nunca deixava de sonhar, 
investia em audições para ver o 
que o futuro enquanto artista lhe 
reservava. No início dos anos 90 foi 
selecionada em um teste e entrou 

para um grupo famoso 
de performance com 
coreografias e musica 
chamado Grupo Oba 
Oba e que fazia turnês 
internacionais.

E l a  c h e g o u  n a 
Califórnia em 1990, 
mas em 1991 Renni 
s e  m u d o u  p a r a 
Nova York quando 
foi convidada para 
participar de uma 
turnê pelos EUA 
com o Grupo Dance 
Brazil. Voltou para 
Los Angeles em definitivo em 1992. 
Estabelecida na Cidade dos Anjos, 
ela contribui culturalmente com a 
comunidade brasileira por mais de três 
décadas fazendo parte de diferentes 
grupos musicais.

Ela participou de diversos eventos 
brasileiros nos Estados Unidos 
e cantou com vários músicos 
profissionais entre americanos 
e brasileiros, mas se lembra com 
carinho de algo que ficou marcado 
em seu coração: algumas músicas 
que compôs para ser tema de 
um dos maiores eventos da 
comunidade brasileira de Los 
Angeles, o Brazilian Day L.A.

Sua voz potente e presença 
de palco única a tornaram 
conhecida como “Furacão do 

Axé” fora do Brasil e essa fama lhe 
rendeu uma participação na gravação 
da trilha sonora do filme “Rio 2” junto 
com outros músicos brasileiros que 
viviam no Sul da Califórnia.

A baiana também é uma exímia 
cozinheira e em 2008 se tornou 
empreendedora e dona do “Catering 
Service” Sabor da Bahia. Com seus 
dotes culinários, ela leva o melhor do 
tempero baiano para a comunidade 
californiana. Quem já comeu o 
acarajé, o caruru e o vatapá da baiana 
com certeza já “pediu bis”. Mesmo 
agora um pouco distante do cenário 
musical, ela tem projetos para um 
futuro breve. Renni Flores, nessas três 
décadas vivendo na Califórnia, tornou- 
se uma das baianas mais conhecidas 
da comunidade brasileira do estado 
dourado.

Community/Comunidade 
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Apaixonada desde criança por voleibol 
e esportes, essa paranaense de Alto 
Paraná se formou em educação física 

pela Universidade estadual de Maringá com 
especialização em desenvolvimento infantil, 
recreação e lazer. Em 1995 ela casou-se 
com um escritor americano e se mudou 
para Annapolis no estado de Maryland. 
Por lá trabalhou por cinco anos em um call 
center da Visa Internacional atendendo 
clientes em portugues e inglês. Entre os 
anos 2004 e 2006, junto com o marido, viveu 
em Curitiba, regressando ao Brasil e onde 
teve a oportunidade de fazer um curso de 
fotografia no Senac. 

Regressando aos EUA, inicialmente o casal 
tentou viver no Colorado mas Jane não se 
adaptou e optaram por fixar residência em 
San Diego onde Jane tinha uma cunhada. 
Na cidade ela passou a praticar sua nova 
paixão, a fotografia, tanto como hobby como 
em freelancers que surgiam. Se integrou 

com a comunidade brasileira e foi peça 
chave como voluntária na coordenação do 
Brazilian Day SD que o mestre Paulo Batuta 
produziu por alguns anos, assim como no 
Bar da Copa em 2014.

Seu espírito altruísta fez com que ela se 
empenhasse, por exemplo, na campanha 
“Levanta Roberto”, um rapaz paraplégico 
que precisava de um transplante de medula. 
Contribuiu por alguns anos com a Soul Brasil 
onde chegou a ter uma coluna sobre eventos. 
E esteve presente em eventos importantes 
fora da região de San Diego, como nos dois 
anos do Vegas Loves Brazil Festival. Ela se 
separou do seu marido americano e teve 
a Annalua, hoje com 21 anos e estudante 
do UCSB em Santa Bárbara. Atualmente 
ela trabalha como florista e tem o seu 
“Flowers by Jane Ceron” e junto com a filha 
projetam um trabalho missionário para 
ajudar crianças carentes na área de saúde 
e educação.

Jane Ceron
Florista, Fotográfa e Altruísta

A paulistana formada em Artes 
Cênicas pela Universidade de São 
Paulo foi uma das fundadoras do 

grupo IVO 60 – onde se apresentou por 
todo o Brasil durante uma década. Hoje 
conhecido como Teatro Pequeno Ato, da 
Cooperativa Paulista de Teatro, O IVO 60 é 
um grupo originado em 2000 na Escola de 
Comunicações e Artes da USP, que desde 
o início busca refletir sobre a realidade 
brasileira com irreverência e bom humor.

Como professora de teatro, ela trabalhou 
em diversos projetos nas periferias de 
São Paulo. Sua vida tomou um novo rumo 
em 2011, quando se mudou com seu ex-
marido para Chicago – na ocasião ele 
iniciaria seu Mestrado. Após dois anos 
em Chicago, ela escolheu L.A como casa, 

afinal, ela é atriz e seu ex-marido, músico, 
e a Califórnia é o local ideal para quem 
quer viver de arte. Chegando a L.A ela 
decidiu fazer networking e a cada dia se 
integrar mais com a comunidade artística. 
Mariana continuou trabalhando na área 
de entretenimento fazendo trabalhos de 
dubladora (voice over) de novelas, filmes, 
tv shows e videogames. 

Em Los Angeles ela também é professora 
de teatro e co-fundadora do Brazilian 
Play and Learn, uma iniciativa de ensino 
português como língua de herança para 
crianças, adolescentes e adultos. Ainda 
no meio das artes, Mariana desenvolveu 
um trabalho particular com crianças como 
contadora de histórias. Hoje ela afirma que 
não escolheu a Califórnia, mas sim, foi 

escolhida. Ela formou uma nova família e 
abriu um negócio. “A Califórnia me deu 
uma família, um propósito e hoje chamo 
de lar”, enfatiza a artista. 

Mariana Leite
Atriz e Professora  



Inteligentes  são aqueles  que 
enxergam oportunidades em meio 
à adversidade e conseguem ainda 

colocar um ingrediente especial em 
um negócio de sucesso: a paixão. Foi 
assim que Rony Nadim transformou seu 
amor por games em um negócio que lhe 
rendeu a participação no Playoff mundial 
de eGames representando o Brasil na 
Europa. 

Mas vamos voltar um pouco e entender 
como começou essa história toda. 
Rony é um paulista casado, pai de um 
filho, que antes de se mudar para os 
EUA trabalhava no escritório central 
da gigante Magazine Luiza SA como 
planejador de compras. Ele é formado em 
Direito pela Universidade de Mogi das 
Cruzes e nessa época nem imaginava que 
sua vida poderia mudar tanto. 

Em 2012 Rony viajou de férias para a 
Califórnia e veio visitar uma tia que 
já morava em Los Angeles há algumas 
décadas. A tia pediu que o sobrinho 
se mudasse de vez para a cidade dos 
anjos, e ele decidiu apostar na nova 
vida. Em agosto de 2012 Rony  já estava 
em definitivo em L.A - pois sentiu que 
a cidade oferecia mais traquilidade e 
segurança para viver. O início não foi 
muito fácil, pois o jovem não possuía 
fluência no inglês e precisava 

trabalhar 
para se manter.

Sua primeira experiência de emprego 
na verdade já veio em dose dupla: 
entre uma Tabacaria (Brazil Smoke 
Shop) que fica em Silver Lake, e um 
restaurante brasileiro, que se chamava 
na época Tropicália, e que hoje em 
dia tem outro nome, na área da Los 
Feliz. Como não falava inglês, quando 
chegou na Tabacaria ele fazia reposição 
de mercadoria e limpava a loja; já no 
restaurante, trabalhou como busboy 
(busser) ou ajudante de garçon. 

Em 2014, Rony decidiu deixar os dois 
empregos e começou a trabalhar na 
Uber até 2017 quando ele, seu cunhado 
e um amigo se juntaram para abrir a 
própria tabacaria. Os anos se passaram 
e em 2019, o sempre apaixonado por 
games, um de seus hobbies nas horas 
vagas, conheceu o Jogo Apex Legends e 
começou a apoiar jogadores brasileiros 
que faziam live stream pelo facebook, 
youtube e Twitch.

A pandemia chegou no começo de 
2020 e esse momento mudaria pra 
sempre sua carreira e sua vida. Com o 
isolamento social e a obrigatoriedade 
de ficar em casa, Rony decidiu montar 
um time (3 jogadores) para que um 
grande amigo no Brasil, conhecido como 
Fuinhafps, jogasse os campeonatos. 
Este time se chamava Brazucas Team 
e, posteriormente, passou a se chamar 
Fenix Team Fps.

Na sequência e já familiariazado com a 
estrutura e funcionamento, Rony viu que 
seria necessária uma troca de jogadores 
devido à falta de comprometimento de 
alguns. Com uma nova formação, o time 
ficou em segundo lugar no campeonato 
Sul-americano, no primeiros meses de 
2021. Já em julho de 2021, um dos 

jogadores decidiu sair, e o dono 
da equipe, Rony Nadim, com sua 
experiência, contratou um jogador 
experiente. Com a nova formação a 
equipe disputou todos os campeonatos 
Apex Legends ficando em segundo lugar 
em todas as competições. Os jogadores 
ficaram conhecidos, surgiram propostas, 
e posteriormente foram comprados por 
uma outra equipe de e-sports. 

Mas em janeiro de 2022, Rony fez um 
movimento estratégico contratando 
três novos talentos que fazem parte do 
time atual, Lusquinn, Frogz e Azazel, 
para disputar o Sul Americano e o 
consequentemente, os playoffs de um 
mundial. Novamente o Phoneix Team 
ficou em segundo lugar conquistando 
a classificação para os playoffs na 
Suécia com 40 equipes e apenas 5 
representando a America do Sul - ocorre 
ou ocorreu entre os dias 29 de abri e 1 de 
maio com todas as despesas pagas pela 
EA (Eletronic Arts). Rony tem o dom de 
dirigir equipes e parece que o brazuca 
residente de Los Angeles ainda vai muito 
longe. Em nosso website atualizaremos o 
artigo com as novas informações. 

Rony Nadim
Empresário e Caçador de Talentos
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Fabiane Oliveira
Líder e Visionária

A empreendedora e entusiasta da 
educação nascida em Jundiaí, 
no estado de São Paulo, parece 

que nasceu para inspirar e transformar 
a vida das pessoas utilizando todas as 
ferramentas que possam estar ao seu 
alcance. Seus discursos motivam, levam 
força de vontade a quem precisa e fazem 
brilhar os olhos de quem a ouve.

Com mais de 20 anos de experiência 
em fazer negócios nos segmentos de 
comércio exterior, câmbio e investimento, 
ela tem um projeto de investimento social 
e transformador - o Oliveira Foundation. 
Fabiane dedica boa parte do seu tempo 
em criar e multiplicar modelos de 
programas que possam melhorar os 
resultados de vida de crianças, jovens 
e adultos por meio do processo de 
entendimento e manejo de emoções, 
incentivo à proatividade, mudança de 
mentalidade e da conscientização sobre 
seu potencial.

Ela é formada em Comércio Exterior, 
é Analista de Perfil Coportamental, e 
possui formação em Coach de Liderança 
com John Calvin Maxwell, um pastor 
americano, autor de vários livros e 
palestrante motivacional, principalmente 
com foco em liderança para influencia 
positiva. Junto com seu marido, Thiago 
Oliveira, possuem negócios com sedes 
no Brasil e na Califórnia, mas foi em Aliso 
Viejo em Orange County, que ela decidiu 
construir sua vida desde 2018, quando se 
mudou com o marido e seus filhos. 

E por que o estado dourado? Ela revela 
que a escolha foi fácil, pois a Califórnia 
é repleta de tudo que amam: beleza 
natural, praia, montanha e neve. Antes 
de se mudar, Fabiane fez uma pesquisa 
de mercado para entender o que seria 

melhor para os filhos em termos gerais e 
rapidamente ela e o marido confirmaram 
que Orange County seria o local ideal 
para construir uma nova fase em sua 
vida.

Um de seus projetos mais recentes e de 
maior orgulho é a Oliveira Foundation, 
que nasceu  em 2019. A Fundação existe 
tanto no Brasil quanto na Califórnia – 
mas operações mais intensas no Brasil 
por enquanto - e é fruto de um sonho 
de Fabiane e seu marido: colocar a 
solidariedade e o voluntariado em 
prática e transformar vidas onde quer 
que estejam. 

“Acredito que através de elementos 
i m p o r t a n t e s  c o m o  o  i n c e n t i v o 
à proatividade e a mudança de 
mentalidade muitas pessoas estarão 
mais capacitadas para trabalhar pela 
erradicação da fome e da pobreza”, nos 
diz Fabiane. 

O  m a i o r  d e s e j o  d e 
Fabiane e seu marido 
é  q u e  a  o r g a n i z a ç ã o 
se torne um potente 
agente transformacional, 
referência em educação 
s ó c i o - e m o c i o n a l  e 
liderança, para jovens e 
adultos do Ecossistema 
educacional em ONGs, 
escolas, comunidades 
e em nações de língua 
portuguesa.

E qual o caminho a ser 
percorrido para que 
esse grande sonho 
se torne realidade? 
Fa b i a n e  e  T h i a g o 
i m p l a n t a r a m ,  p o r 

meio de seus próprios “Métodos de 
Transformação”, um meticuloso processo 
de entendimento e manejo de emoções, 
que inclui incentivo à mudança de 
mentalidade, pois estão seguros de que 
uma pessoa consciente do seu pleno 
potencial, aliada a ferramentas certas, 
estará apta para todo e qualquer desafio. 

“Decidi em 2019 que iria perseguir o 
sonho de levar a metodologia emocional 
da Fundação Jonh C Maxwell para o Brasil 
sem ter contatos e relacionamentos que 
pudessem me ajudar com isso aqui nos 
EUA, e nem inglês que me passasse 
segurança. Hoje somos parceiros deles 
no Brasil e eles investem em nossa 
fundação, desde tempo e metodologia 
a aporte financeiro. Creio que esse 
desafio comprovou ainda mais que o 
trabalho duro, com persistência, coragem 
e constância pode superar qualquer 
obstáculo”, nos diz com contundência 
a empreendedora paulista radicada na 
Califa. 

Community/Comunidade
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DOING GOOD BUSINESS
YOUR GOAL AS A PROFESSIONAL OR BUSINESS OWNER

IS MAKE MONEY AND BUILD BRAND AWARENESS.

TO DO THAT YOU HAVE TO ATTRACT THE RIGHT PEOPLE
AND GROW YOUR CLIENT BASE.

ACQUIRING MORE CLIENTS
IS KEY TO INCREASE
REVENUE AND THAT’S WHY
YOU NEED TO PRIORITIZE IT.

IN SHORT, HERE ARE 7 WAYS
TO GET MORE CUSTOMERS:

1) HAVE A BUSINESS BLOG,
2) ASK FOR REFERRALS AND REVIEWS, 
3) LIST YOUR BUSINESS IN TOP LOCAL DIRECTORIES,
4) IMPLEMENT SEO OR LOCAL SEO IN YOUR WEBSITE,
5) USE SOCIAL MEDIA (AND KNOW WHERE IS YOUR TARGET)
6) USE FREEMIUM AND CONSIDER PAYING FOR GOOD TOOLS,
7) 7) INVEST IN CONTENT MARKETING TO INCREASE NICHE AUTHORITY.

WE CAN HELP YOU
IN DIFFERENT WAYS!

WWW.KISUCCESS.COM    I   WWW.SOULBRASIL.COM

FALAMOS PORTUGUÊS

HABLAMOS ESPAÑOL (424)206-0538



Mindfulness ou atenção plena 
(ou ainda “foco total”) diz 
respeito a focar nosso cérebro 

para se concentrar no momento 
presente. É importante salientar esse 
fato porque às vezes a verdadeira 
essência da atenção plena está perdida. 
Isso acontece quando nos empenhamos 
em atividades tradicionais praticadas 
no dia a dia, mas não damos valor 
a atividades essenciais para nossa 
mente, como meditação ou yoga.

Concentrar-se no aqui e no agora nos 
dá maior paz de espírito e clareza 
para tomar decisões. Ao praticar esta 
abordagem, podemos evitar mergulhar 
nossa vida em uma enorme confusão, 
sendo consumidos por pensamentos 
sobre o que poderia ter acontecido 
ou planejando coisas que estão fora 
de nosso controle. Existem muitas 
maneiras simples de praticar a atenção 
plena. Neste rápido artigo, você vai 
aprender 3 dicas que poderá aplicar 
em sua rotina para ter atenção plena 
diariamente.

1 – Comer com Consciência

Comer com consciência é algo pouco 
valorizado pelas pessoas. Muitas 
vezes estamos sempre com pressa 
para terminar uma refeição e não 
percebemos que estamos perdendo 
de desfrutar de um dos mais simples 
e maravilhosos prazeres da vida. Em 

sua próxima refeição, tente comer 
conscientemente. Mas como fazer isso?
Antes de começar a comer, observe 
a apresentação do alimento à sua 
frente e sinta seu cheiro. Lembre-se 
de dar pequenas mordidas e mastigar 
lentamente, prestando atenção à 
textura e ao sabor da comida. Quando 
você mergulhar plenamente no 
momento, verá que isto transformará 
a alimentação consciente em algo 
agradável e, além do mais, te ajudará na 
digestão, evitando, também, que você 
coma demais.

2 – Ouça com Consciência

Conversas com outras pessoas são 
outra valiosa oportunidade de colocar 
em prática a atenção plena. Às vezes, 
quando outras pessoas falam conosco, 
podemos estar lá fisicamente, mas 
não mentalmente. Pensamos no que 
dizer em seguida ou julgamos o que 
os outros estão dizendo, concordando 
ou discordando mentalmente com eles 
antes mesmo de terminarem de falar.
Para ouvir com atenção plena, você 
precisará se concentrar totalmente nos 
outros quando estiver conversando. 
Da próxima vez que você tiver uma 
conversa com um ente querido ou 
colega, evite ficar preso em sua própria 
conversa mental. Preste atenção ao que 
eles estão dizendo. As pessoas gostam 
quando você realmente as ouve e eles 
farão o mesmo quando for sua vez de 
falar.

3 – Preste mais Atenção enquanto 
Participa de uma Coisa de cada Vez

No mundo acelerado de hoje, ser 
multitarefa tornou-se uma tendência 
comum e as pessoas tentam fazer o 
máximo de coisas possíveis dentro de 
um curto período de tempo. E, embora 
as pessoas pensem que a multitarefa 
nos torna mais produtivos, isso só leva 
à exaustão rápida e desnecessária. 
Quando você se cansa rapidamente 
está mais apto a cometer erros. Isso 
pode ser evitado fazendo uma coisa 
de cada vez e com atenção plena. 

Quando você assume tarefas com 
foco completo, uma de cada vez, corre 
menos risco de errar ou esquecer 
detalhes devido à pressa. Você vai 
achar que é mais eficiente e se sentirá 
menos desgastado quando colocar em 
prática uma tarefa por vez focando 
totalmente nela.

Por fim, tenha em mente que há muitas 
outras oportunidades em nossas vidas 
para estar atentos e viver plenamente 
o momento. Praticando atenção plena 
diariamente, o cérebro eventualmente 
aprende como ser mais eficiente e 
melhor integrado. Você perceberá que 
está mais focado e menos distraído. 
Níveis de estresse vão descer também. 
O que por sua vez fará com que suas 
atividades diárias, pensamentos, 
atitudes e percepções se tornem mais 
equilibradas.

Art of Living/Arte de Viver (1)

3 Dicas Simples Para 
Ser Mais Focado em 
Sua Rotina Diária
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Miguel Albanez
Pastor e Professor Universitário  

Você já sentiu que tinha uma 
missão a ser realizada na Terra? 
Seja com trabalhos, projetos 

pessoais, ONGs ou individualmente? 
Miguel Albanez sente que sim. E foi 
atendendo esse quase “chamado” 
espiritual que ele se mudou de vez do 
Brasil para a Califórnia.

Nascido em Minas Gerais, na cidade 
de Candeias, Miguel ainda adolescente 
se mudou para São Paulo para estudar. 
Lá se formou em Comunicação Social e 
em Teologia, e ainda fez Mestrado em 
Teologia. Ainda no Brasil, foi bancário e 
trabalhou numa organização cristã.

Após se tornar cristão, o desejo de 
mudar para os EUA (que já cultivava 
desde criança) e estudar na Califórnia 
aflorou de vez. “Eu sempre dizia à minha 
esposa para estudar inglês porque um 
dia iríamos e nossos filhos nasceriam 
aqui. Deus me concedeu o desejo do meu 
coração, vim estudar e também nos deu 
uma filha aqui”, nos diz o pastor Miguel.

Ele se mudou em definitivo para a 
Califórnia no ano de 1994. Aqui, pastor 
Miguel estudou e morou em Pasadena 
durante dois anos, e logo em seguida 
foi trabalhar em uma igreja brasileira/
portuguesa na área de San Francisco. 
Após viver em San Francisco, ele retornou 
a Los Angeles para fazer doutorado e está 
aqui desde então. 

Mas por que a Califórnia? Ele diz que 
desde criança afirmava que viria par 
aos Estados Unidos, só não sabia como. 
O estado dourado foi o escolhido por 
sentir que havia uma missão a ser 
seguida. Antes de ingressar no trabalho 
missionário nas igrejas da Califórnia, 
Miguel trabalhou por muitos anos para 

uma empresa de tradução de filmes, 
na qual traduziu inúmeros longas 
e documentários - e também pôde 
contratar estudantes que necessitavam 
trabalhar temporariamente para se 
manterem. 

No início dos anos 2000,  mais 
precisamente em 2001, ele e outros 
membros abriram a primeira Igreja 
Batista Brasileira de Los Angeles, a 
PIBBLA, localizada em Culver City. Após 
uma década a igreja foi transferida para 
o centro de Los Angeles, onde existe até 
hoje.

A PIBBLA, como muitas igrejas de 
imigrantes, tem uma espécie de fluxo e 
refluxo, com vindas e idas de membros, 
mas nunca perde a força de atrair 
membros fieis. “As crises mais agudas 
que experimentamos foram durante a 
crise econômica ou bolha imobiliária em 
2008 (na época o Brasil ia bem e muita 

gente voltou para lá) e nos últimos anos 
devido à pandemia”, relembra Miguel. 
A igreja voltou a ganhar mais membros 
e está em processo de renovação da 
membresia. Atualmente conta com 
cerca de 120 membros e congregados 
(frequentadores que ainda não são 
membros). Além de estar à frente da igreja 
e de trabalhos com pessoas necessitadas, 
o pastor Miguel é professor e leciona 
atualmente na Rochester University e 
no American Baptist Theological Center.

Para ele, sua permanência na Califórnia 
foi quase uma missão espiritual cujo 
chamado foi atendido. “Entendi que Deus 
nos estava dirigindo para permanecer 
aqui e trabalhar com a comunidade 
brasileira. Há muita necessidade 
espiritual, emocional e também social 
entre os brasileiros e procuramos ajudar 
as pessoas através de uma experiência 
com Cristo”.

Community/Comunidade
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Há muitas coisas que podem 
contribuir para o sucesso ou 
a queda de um indivíduo nos 

negócios. Claro que eu, você, nós, 
queremos focar nas coisas que podem 
nos ajudar a ter o sucesso desejado, 
mas o simples querer muitas vezes 
apenas nos deixa mais confortável.

É preciso sair da nossa zona de 
conforto e olhar para o que pode 
estar nos impedindo de dar esse 
passo importante que vai além do 
“querer”. Existem muitos atributos 
e emoções negativas que podem 
estar nos impedindo de alcançar 
nossos objetivos “mais elevados”. 
E um dos mais comuns é o orgulho. 
O orgulho pode ser uma coisa boa 
em circunstâncias apropriadas, mas 
também pode causar problemas 
quando somos orgulhosos demais. 
Por exemplo, para aceitar um trabalho 
que consideramos “abaixo de nossa 
capacidade ou nível intelectual”.

Muitas vezes na vida e nos negócios, 
precisamos de um novo recomeço, 
e isso não significa que vamos nos 
humilhar, mas sim que devemos 
entender que os ciclos mudam e 
que para um recomeço de sucesso 
é necessário deixar o ego de lado. 
Quando temos um grande ego, 
tendemos a pensar que somos 
superiores aos que nos rodeiam. Isso 
pode, em certas circunstâncias, nos 
atrapalhar já que podemos ter atitudes 
não cabíveis – em particular para o 
trabalho e os negócios.

Pode também nos atrapalhar porque, 
ao nos sentirmos superiores, muitas 
vezes nos recusamos a escutar ou 
aceitar conselhos de outras pessoas – 
quando realmente precisamos.

 Além disso, esse ego pode facilmente 
ser ferido se alguém considerar que 
outra pessoa é um pouco mais capaz 
do que você em determinada coisa ou 
função.

As emoções negativas, como, por 
exemplo, o medo, podem reter 
você, eu e nós de uma maneira total, 
principalmente se lembrarmos que o 
ser humano tende a não gostar de sair 
da zona de conforto. O medo pode nos 
impedir de assumir riscos necessários 
ou de dar novos passos, o que pode 
refletir nas possibilidades de sermos 
bem-sucedidos.

Por outro lado, 
vemos no dia 
a dia histórias 
sobre pessoas 
bem-sucedidas e 
notamos algo em 
comum nelas: as 
emoções muitas 
vezes atrapalham 
a razão. Minha 
experiência de 
vários anos me 
e n s i n o u  q u e 
olhar para nós 
m e s m o s  s o b 
uma luz crítica 
em uma hora que 

estejamos bem conosco mesmos pode 
ser muito benéfico.

A verdade é que se eu, você, nós, não 
estivermos sendo honestos com nós 
mesmos, não seremos capazes de 
enxergar o que temos que consertar. 
Depois de identificarmos esse 
problema é hora de corrigi-lo. E existem 
várias maneiras de fazer isso.

Seja por meio de uma autorreflexão ou 
conversando com uma pessoa amiga, 
um profissional qualificado no tema 
ou um funcionário seu, não importa. 
Sempre podemos melhorar. Minha 
experiência também me fez aprender 
o quão importante é monitorar esses 
esforços para mudar, reinventar e nos 
transformarmos ao longo do caminho. 
Viva bem e bons negócios!

Pessoas de Sucesso e Algo em Comum: 
Adeus Medo, Ego e Orgulho

Por Lindenberg Junior

Art of Living/Arte de Viver (2) 
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ART OF GOOD
BUSINESS

GAINING AUTHORITY IS MORE IMPORTANT TODAY THAN 

IT EVER HAS BEEN. ONLINE COMPETITION FOR EVERY 

BUSINESS, ACROSS EVERY NICHE IS THROUGH THE 

ROOF BECAUSE OF THE ACCELERATION OF 

DIGITIZATION DUE TO THE PANDEMIC. BUSINESSES HAD 

TO ADJUST TO COMPETE AND STAND OUT. AND THERE 

IS NO BETTER WAY TO DO AS “THE EXPERT”. 

WE ARE
COMMUNICATORS AND MARKETERS,

AND DEFINITELY, WE CAN HELP YOU

BUILD AUTHORITY

USING DIFFERENT STRATEGIES

OF CONTENT MARKETING. 

WE SPEAK ENGLISH, SPANISH AND PORTUGUESE

WWW.KISUCCESS.COM

#KISUCCESSMARKETING

(424)206-0538



Claudia Passos 
Fotógrafa e Colaboradora da Soul Brasil

Muito conhecida entre a 
comunidade brasileira do Sul 
da Califórnia, e em particular 

de Los Angeles, Claudinha foi nos 
últimos dez anos, uma peça de suma 
importância para a Soul Brasil em 
coberturas fotográficas de eventos 
distintos entre Santa Barbara a San 
Diego e Los Angeles a Las Vegas.

Quem não se lembra de fotos da Soul 
Brasil em eventos como o do Solstice 
Parade de Santa Bárbara, os Brazilian 
Days de L.A e San Diego, os Carnavais 
brasileiros do Ariel del Mundo e 
Brazilian Nites da Patrícia Leão, o 
Carnaval Parade de Venice Beach, 
momentos emocionantes de Copas do 
Mundo (e também trágicos como os 7X1 
contra a Alemanha na final e dentro do 
Brasil), e mesmo históricos como o de 
uma presença maciça de Brazucas na 
mais recente votação para Presidente 
da República no Consulado-Geral do 
Brasil em L.A em 2018, e que tiveram 
sua marca?

Claudia estudou Letras 
Vernáculas com Língua 
Estrangeira, no caso o 
Inglês, em Salvador, e 
percebeu que para falar 
um idioma fluentemente 
s e r i a  n e c e s s á r i o  e 
c o n v e n i e n t e  p a s s a r 
mais tempo em países 
que usam Inglês como 
primeira língua. Foi assim 
que começou a vir para 
os Estados Unidos. Após 
idas e vindas entre EUA 
e Brasil, ela decidiu se 
estabelecer de vez em 
1990. Primeiro passou 
por Orlando e Nova 
York, depois escolheu 
Lo s  A n g e l e s  c o m o 
destino final.

O interesse pela fotografia surgiu 
quando ainda era muito nova, criança 
na verdade, graças ao seu pai que fazia 
“sessões de cinema” mostrando as fotos 
de família em um projetor de imagens. 

“Eu ficava fascinada 
c o m  a q u e l a s 
imagens na parede 
e, anos depois, em 
época de escola 
sempre registrava 
momentos com os 
amigos durante os 
jogos intercolegiais, 
eventos escolares, 
festinhas, etc”, nos 
diz Claudinha.

Hoje ela faz diversos trabalhos como 
fotógrafa freelancer e é a fotógrafa 
oficial da Soul Brasil já de anos. Sua 
especialidade é cobertura de eventos, 
mas ela faz fotos estéticas (beleza 
e estilo) e da natureza em geral. “Já 
registrei festas populares e lugares, 
pessoas descontraídas e tudo que 
diante dos meus olhos teria algum 
significado ou representatividade”, 
rememora a fotógrafa. Na página da 
Soul Brasil no Facebook você pode 
encontrar vários álbuns de fotos de 
eventos distintos. Dê uma checada, 
talvez você, se já morou ou mora na 
Califórnia, possa encontrar uma foto sua 
que você ainda não tenha visto. 
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