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ello! This is a special digital edition celebrating Thanksgiving. Read about the traditions and differences of this celebration in North America.
In the interview section, the producers responsible for Wave's podcasts talk about
the series Ontario is not just Toronto, highlighting the experience of 10 Brazilians who
chose to live outside of Toronto.
As a current agenda, we explain the Government of Canada's new rules for travellers regarding the mandatory proof of COVID-19 vaccination. And for those who like
soap operas, read the interview with actor Juan Paiva, who stars in the role of Ravi, in
Globo's soap opera Um Lugar ao Sol.
For those who like to follow Canadian commemorative coins, read about the pure
gold coins released earlier in the year. Canada's diverse history and culture are captured
on two new Royal Canadian Mint gold coins.
The new discovery in the Azores is also a prominent subject. There is evidence of
people in the Azores archipelago 700 years earlier than previously thought.
For small businessmen and entrepreneurs, we bring the text by Miguel Mascaro in
collaboration with Christiane Rigos, representatives of the Federation of Canadian-Brazilian Businesses - FCBB.
Recipe for this edition? A creative Thanksgiving table idea, offering a mix of tradition and practicality to please the whole family in a fun way.
Visit the Marketplace section and support Brazilian and Portuguese entrepreneurs
and professionals in Canada.

O

lá! Esta é uma edição especial do Thanksgiving - totalmente digital. Leia na matéria de capa um pouco sobre as tradições e diferenças das celebrações do Dia de Ação
de Graças no Canadá e EUA.
Atentos à atualidade, a pauta da obrigatoriedade da vacinação contra COVID-19
tem destaque. Aqui, você vai saber sobre as novas regras do Governo do Canadá para
viajantes e servidores públicos. E para quem gosta de novela, vale conferir a entrevisa
com o ator Juan Paiva, que protagoniza o papel de Ravi, na novela da Globo, Um lugar
ao Sol.
Para quem se interessa por numismática, a matéria sobre as moedas de ouro puro
lançadas no início do ano está no campo de interesse. A história e a cultura diversa do
Canadá são capturadas em duas novas moedas da Royal Canadian Mint.
E vale a leitura da recente descoberta nos Açores. Há evidências de que pessoas já
habitavam o arquipélago há 700 anos antes do que se pensava.
Para os empresários e empreendedores, trazemos o texto de Miguel Mascaro em
colaboração com Christiane Rigos, representantes da Federation of Canadian-Brazilian
Businesses - FCBB.
Receita desta edição? Um idéia criativa para a mesa de Thanksgiving, oferecendo
uma mistura de tradição e praticidade para agradar, de forma divertida, toda a família.
Visite a seção Marketplace e apoie empresários e profissionais brasileiros e portu-

S

alut! Voici une édition numérique spéciale célébrant Thanksgiving. Découvrez les
traditions et les différences de fête en Amérique du Nord.
À l'ordre du jour, nous expliquons les nouvelles règles du gouvernement du Canada
pour les voyageurs. Et pour ceux qui aiment les feuilletons, lisez l'interview de l'acteur
Juan Paiva, qui joue le rôle de Ravi, dans le feuilleton de Globo Um Lugar ao Sol.
Pour ceux qui aiment suivre les pièces commémoratives canadiennes, découvrez
les informations sur les pièces en or pur lancées plus tôt dans l'année. L'histoire et la culture diversifiées du Canada sont illustrées sur deux nouvelles pièces d'or de la Monnaie
royale canadienne.
La nouvelle découverte aux Açores est également un sujet important. Il existe des
preuves de l'existence de personnes dans l'archipel des Açores 700 ans plus tôt qu'on
ne le pensait.
Pour les petits entrepreneurs et entrepreneurs, nous vous proposons le texte de
Miguel Mascaro en collaboration avec Christiane Rigos, représentants de la Fédération
des entreprises canado-brésiliennes - FCBB.
La recette de cette édition ? Une idée de table de Thanksgiving créative, offrant un
mélange de tradition et de praticité pour plaire à toute la famille de manière amusante.
Visitez la section Marketplace et soutenez les entrepreneurs et professionnels brésiliens et portugais au Canada.
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O ator comenta o trabalho em ‘Um Lugar ao Sol’, nova novela da
Globo, e analisa o seu personagem: “Ele é um cara muito sensível,
emotivo, acredita de verdade nas pessoas e na vida”
Por Equipe Wave

A

Globo confirmou que a novela “Um Lugar ao Sol” entrará no
horário das 21 horas, substituindo a reprise especial de “Império”. Segundo a emissora, a estreia acontecerá em novembro.
“Fiquei muito feliz quando fui convidado para dirigir a novela da
Lícia Manzo porque ela era uma das autoras que eu tinha vontade de
trabalhar. Adoro fazer novelas e espero, nesse projeto, conseguir unir a
experiência que tenho na dramaturgia com os anos no humor”, comenta o diretor Maurício Farias.
Em “Um Lugar ao Sol”, os caminhos dos irmãos Christian e Renato,
separados na infância, finalmente convergem quando os dois completam 18 anos. Ao se despedir no leito de morte do homem que sempre
acreditou ser seu pai, Renato descobre sua verdadeira origem, assim
como a existência do irmão gêmeo de quem fora separado. Revoltado,
confronta a mãe adotiva, Elenice (Ana Beatriz Nogueira), que mente ao
filho, dizendo que seu irmão e o pai biológico estão mortos.

Juan Paiva fala sobre
o personagem que
protagoniza na novela
Juan, como você descreveria o seu personagem Ravi, na novela?
O Ravi é órfão, foi criado em um abrigo. Ele é um cara muito sensível, emotivo, acredita de verdade nas pessoas e na vida. Ele entende
que a vida é a vida. Quanto mais ele puder ser humano, afetivo, melhor.
Ele é carente de carinho. É um cara que gosta dos insetos e que tem
essa ligação com a natureza. E quando chega ao Rio é outra pegada; são
os prédios, concreto. Ele vai morar com o Christian numa comunidade
bem diferente do abrigo que morou a vida toda. Então tudo é muito
novo para ele.
Como é a relação do Ravi com Christian?
O Christian é como se fosse um irmão mais velho para o Ravi. Um
pai, um melhor amigo. Ele tem respeito e grande admiração pelo fato
de o Christian ter cuidado dele. Ter dado amor e carinho e ensinado ele
a ler e a escrever. O Ravi foi adotado por uma família e depois foi devolvido, porque ele tinha um déficit de atenção. Ele não sabia lidar com

Entrevista / Interview / entretien

Entrevista com Juan Paiva
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O ator Juan Paiva faz o papel de Ravi na novela Um Lugar ao Sol (Foto: Divulgação)

os problemas e ficava muito nervoso. As famílias que o adotavam não
tinham muita paciência para a energia do garoto. Ele sempre teve um
vazio no peito por essa ausência dos pais. Então, para o Ravi, o Chris é
tudo.
O Ravi e o Christian são muito amigos, mas têm personalidades
muito diferentes, certo?
O Christian, na verdade, muda a personalidade quando assume o
lugar do Renato. Isso é um baque para o Ravi, porque ele começa a perceber a ambição do amigo. O Ravi não é a favor da forma de viver que o
Christian acaba adotando. Se for para ele ter conquistas materiais, que
seja pelo mérito dele, através do esforço. O Ravi acredita muito no estilo
de vida desta forma, de correr atrás, de acreditar. E ele está o tempo
todo tentando trazer o amigo para a essência, para a terra, pôr os pés
no chão.
Qual o impacto da Lara sobre o Ravi?
No Rio, o Ravi conhece a Lara através de um emprego, e se apaixona imediatamente. Ele tem uma grande admiração por aquela mulher. Depois ele até renuncia a ela pelo amigo. Para ele, o importante é
os três se unirem para tentarem viver a vida de outra forma. Só que as
coisas não acontecem da forma como ele imaginava, já que Christian
resolve assumir o lugar do Renato.

Entrevista / Interview / entretien

Juan Paiva relembra
o início de sua
carreira de ator
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Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, o morador do Vidigal, comunidade na Zona Sul do Rio, conta que sua carreira
começou no grupo teatral Nós do Morro. “Eu tinha 8 anos quando fiz
minha primeira peça de teatro. Depois, ainda criança, atuei no filme 5x
Favela – Agora por nós mesmos. Na televisão, a primeira novela foi “Totalmente demais“.
“Lembro de a minha mãe dizer para eu sempre ter os pés no chão,
acreditar que tudo é momento. Muitas coisas passam, a vida continua e
pode nos levar para caminhos diversos. Trabalho sonhando e buscando
realizar. Aprendi no Nós do Morro que, para ser um artista interessante,
eu preciso me tornar uma pessoa interessante. Acho que por isso nunca
me deslumbrei. É trabalho e é o que gosto de fazer”, continuou.
Atualmente, Juan Paiva continua frequentando o curso de teatro do
Nós do Morro e tem consciência de sua responsabilidade de impactar
positivamente a vida de outros jovens. “Por conta dos trabalhos e da
falta de tempo, eu me afastei, um pouco, nos últimos meses. Mas tenho
me esforçado para assistir às aulas de prática de montagem, por exemplo. No Vidigal, sempre tive referências de muitos artistas e achava o
máximo as pessoas se manterem lá. Eu curto o Vidigal”, ponderou.

Resumo da trama da novela
Um Lugar ao Sol
Todos tecemos nossas vidas com o mesmo novelo: o da realização dos sonhos. Mas, e quando, ao invés de possibilidades e caminhos,
surgem barreiras e entraves? Se para você todas as portas estivessem
fechadas e subitamente uma se abrisse, sob a condição de deixar sua
identidade para trás, você iria adiante?
Esses questionamentos irão ecoar na trama central da próxima novela da Globo, 'Um Lugar ao Sol' – primeira obra completamente inédita, na faixa horária, desde o início da pandemia do coronavírus. Criada
e escrita por Lícia Manzo, a história mantém a marca dos trabalhos da
autora, em que conflitos humanos e familiares são o fio condutor da
narrativa.
Os gêmeos Christian e Christofer (Cauã Reymond) encarnam realidades polares: a dos sonhos realizados e a dos que foram cruelmente
frustrados. Ao perderem a mãe no parto, em Goiânia, os irmãos são separados prestes a completarem um ano de idade. Um deles é adotado
por um casal do Rio de Janeiro; o outro é encaminhado pelo pai, sem
recursos, a um abrigo. Assim, Christofer – rebatizado Renato pelos pais
adotivos – e Christian crescem em realidades opostas, sem saberem da
existência um do outro.
“No momento em que o abismo que separa pobres e ricos no Brasil
é tamanho, me parece um desafio oportuno dar protagonismo a Christian, socialmente excluído e invisível, e Renato, seu extremo oposto”,
afirma Lícia Manzo. A direção artística é de Maurício Farias que, após
20 anos à frente de séries e programas de humor na Globo, retorna à
dramaturgia diária. “Fiquei muito feliz quando fui convidado para dirigir

Christian (Cauã Reymond), Lara (Andréia Horta) e Ravi (Juan Paiva)

a novela da Lícia porque ela era uma das autoras com quem eu tinha
vontade de trabalhar. Adoro fazer novelas e espero, nesse projeto, conseguir unir a experiência que tenho na dramaturgia com os anos no humor”, comenta o diretor.
Em ‘Um Lugar ao Sol’, os caminhos dos irmãos Christian e Renato
finalmente convergem quando os dois completam 18 anos. Ao se despedir no leito de morte do homem que sempre acreditou ser seu pai,
Renato descobre sua verdadeira origem, assim como a existência do irmão gêmeo de quem fora separado. Revoltado, confronta a mãe adotiva, Elenice (Ana Beatriz Nogueira), que mente ao filho, dizendo que seu
irmão e o pai biológico estão mortos. Ao mesmo tempo, Christian, que
com 18 anos é obrigado a deixar o abrigo para menores onde cresceu,
em Goiânia, também descobre ter sido separado do irmão. Inteligente
e dedicado aos estudos, Christian deixa o abrigo e, sozinho no mundo e
sem perspectivas, é rapidamente confrontado com a realidade do país.
Subempregado, vê-se obrigado a arquivar seus sonhos, e apenas a existência do irmão afortunado – seu extremo oposto – parece iluminar sua
vida. Na esperança de encontrar Christofer, decide partir então para o
Rio de Janeiro. Antes, despede-se de Ravi (Lauan do Amaral), seu irmão
de coração, 10 anos mais novo, criado no abrigo com ele.
Christian desembarca no Rio movido pela esperança de encontrar
o irmão, enquanto o destino lhe prega uma peça: Renato segue para a
Europa com uma passagem só de ida, disposto a ficar longe da vida que
descobriu ser uma farsa.
Dez anos se passam. Dez anos em que Christian peregrina como
ambulante na porta do Engenhão, em jogos do Botafogo, na esperança
de encontrar o irmão. Sua única pista: um recorte de revista onde um
jovem idêntico a ele, com a camisa alvinegra, assiste a uma partida na
Tribuna de Honra do estádio. Uma busca vã, como o tempo logo irá lhe
ensinar…
Aos 28 anos, Christian segue para a rodoviária para receber Ravi
(Juan Paiva), que acaba de completar a maioridade. Por intermédio de
Ravi, que passa a morar com ele, Christian conhece Lara (Andréia Horta). A conexão entre os dois é instantânea. Batalhadora, Lara foi criada
em Minas Gerais pela avó, Noca (Marieta Severo), e veio para o Rio de
Janeiro cursar gastronomia. Apaixonado, o jovem reconcilia-se então
com a própria vida, desistindo da busca inglória pelo irmão perdido.
Voltando a acalentar o sonho de um futuro melhor e possível, dentro da própria realidade, planeja casar-se com Lara para, juntos, abrirem
um pequeno negócio. Novamente, no entanto, o destino se interpõe:
Ravi é preso injustamente, acusado por um roubo que não cometeu, e

Entrevista / Interview / entretien

O ator Cauã Reymond interpreta os gêmeos Christian e Renato separados na infância

Christian precisa levantar o dinheiro da fiança. Sem alternativa, acaba aceitando fazer um carreto para o tráfico e, inadvertidamente, contraindo uma dívida
ainda maior. Ameaçado de morte e num beco sem saída, aceita a proposta de
Lara: venderem o que têm para livrar Ravi, fugindo em seguida para a casa da
avó em Minas Gerais.
Contrariando o impossível, no entanto, na noite marcada para a fuga,
Christian encontra, ao acaso, Renato (que acaba de voltar ao Brasil). Após uma
intensa madrugada juntos, os irmãos serão novamente separados, mas, desta
vez, em caráter definitivo. Instável e problemático, ao tomar conhecimento
da dívida do irmão, Renato sobe o morro em seu lugar. Tomado pelo irmão,
é morto pelos traficantes. “É um conflito entre manter sua essência, seguir as
coisas que você acredita, e aproveitar uma oportunidade que a vida te dá de
romper com tudo isso. Com alguns custos, é claro, como abandonar uma série
de valores e também um grande amor”, analisa o diretor Maurício Farias.
Idêntico ao irmão recém falecido, e, num primeiro momento, tomado por
ele pelo porteiro do prédio, por sua namorada (a exuberante Bárbara, Alinne
Moraes), e pela mãe adotiva, Christian aplica-se então a emular personalidade e
comportamento do irmão, tornando-se seu duplo. Decidido a deixar o passado
para trás, assume a identidade de Renato, tendo Ravi como único confidente. Incógnito, assiste a Lara enterrar o suposto corpo de Christian e segue rumo a uma
nova vida, onde terá que lidar com as consequências de sua escolha. “Gostaria
de trazer para a conversa diária de quem nos assiste questões como integridade,
ética, corrupção e desigualdade social – não de um ponto de vista estatístico ou
factual, mas íntimo, subjetivo e humano”, avalia a autora Lícia Manzo.

Brazilian Dentist
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Andreia Horta interpreta Lara,
personagem que conquista o
coração de Ravi e Christian
Dentista Brasileira

Dra. Verônica Yoshiura
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Por Equipe Wave

M

uitas pessoas acham que as datas dos feriados no Canadá
e nos EUA seguem um mesmo calendário. Mas, não é bem assim. O
Thanksgiving, por exemplo, é um feriado de enorme importância nos
dois países mas, contudo, é celebrado em datas diferentes.
No Canadá, o Thanksgiving é celebrado em outubro, sempre na segunda segunda-feira do mês. Então, em 2021, a comemoração acontece no dia 11 de outubro. Já nos EUA, o Thanksgiving é celebrado em novembro, na quarta quinta-feira do mês.

Gratidão
A celebração do Thanksgiving é uma tradição antiga, que vem da
época das colônias inglesas. Inicialmente, segundo a história popular, a
festa celebrava o fim das colheitas e, portanto, as bênçãos dos alimentos presentes nas mesas das famílias. Também, era um momento de
oração para viagens e vitórias militares.

Tradução
Em português, a celebração é conhecida como o Dia de Ação de
Graças. Em inglês, o nome Thanksgiving vem da junção da palavra
"thanks" (obrigado) com o verbo "give" (dar), representando a atitude
de agradecer, de dar graças por tudo o que foi alcançado durante o ano.
Hoje, é comum que as famílias se reúnam para rememorar e agradecer os bons acontecimentos do ano que passou, assumindo a gratidão
como o sentido maior da celebração.

E no Brasil?
A comemoração do Dia de Ação de Graças foi instituída no Brasil em
1949, por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco. Mas, atualmente,
poucos brasileiros comemoram essa data, presente em algumas igrejas
protestantes e famílias com origem norte-americana.

Colônia portuguesa
O principal motivo pela falta de comemoração do Dia de Ação de
Graças no Brasil envolve as origens históricas. Como o Brasil foi colonizado por Portugal, e não pela Inglaterra, a maioria dos costumes e
celebrações veio da cultura portuguesa, juntamente com influências
africanas e indígenas.

Mais que o Natal
A tradição é que durante todo o dia sejam preparadas comidas especiais dessa data como o peru, pão recheado, purê de batatas, nozes,
cranberries e torta de abóbora e de maçã. O tom familiar do Thanksgiving faz com que a celebração seja, em algumas regiões do Canadá e
Estados Unidos, mais importante até mesmo que o Natal e o Ano Novo.
(Fonte. UOL. 26 novembro de 2020)

(Source: The Almanac)

1. Canadian Thanksgiving is in October—and on a Monday
Canadian Thanksgiving and American Thanksgiving may look similar at first glance, but there are a few things that set these two fall
festivities apart.
That’s right! Canadian Thanksgiving happens a full month and a
half before American Thanksgiving, on the second Monday in October
(Monday, October 11, 2021).
Since the beginning of the Thanksgiving holiday, its date has moved
several times—from mid-week in April to a Thursday in November—until 1957, when the Canadian government officially declared that Thanksgiving would occur on the second Monday in October. This ensured that
Thanksgiving and another Canadian holiday, Remembrance Day (November 11), would no longer overlap.
Today, Canadian Thanksgiving lines up with Columbus Day and Indigenous Peoples’ Day in the United States, which are also held on the
second Monday in October.

2

. American and Canadian Thanksgiving Have Different (But Similar) Origins
Everyone seems to know the story of the first American Thanksgiving in 1621, but do you know how Canadian Thanksgiving came about?
In fact, the first Canadian Thanksgiving may have even pre-dated the
Pilgrims’ big meal.
The tradition of Thanksgiving originated with the harvest festival—
an autumnal celebration meant to show appreciation for the bountiful
harvest of the season. However, Canadian Thanksgiving was originally
less about celebrating the harvest and more about thanking God for
keeping early explorers safe as they ventured into the New World.
In that sense of “thanks-giving,” the earliest report of such a dinner
dates back to 1578, when English explorer Martin Frobisher and his crew
held a special meal to thank God for granting them safe passage through northern North America, into what is today the Canadian Territory
of Nunavut.
The first Thanksgiving after Canadian Confederation didn’t happen
until April 1872, when the holiday was observed to celebrate the recovery of the Prince of Wales from a serious illness.
Today, the tradition of Thanksgiving has come full circle, and it’s primarily seen as a time to gather the family, mark the start of autumn, and
celebrate the good food of the season.

3. Thanksgiving Is a Little More Low Key in Canada
Thanksgiving is one of the biggest holidays of the year in the United States—with huge parades, massive feasts, and football—but it’s
decidedly lower key in Canada. Although the holiday is still widely celebrated in Canada and is a statutory holiday in most of the country*,
Canadians’ approach to Thanksgiving is a bit more laid back. (*The exceptions are the Atlantic provinces, where the holiday is an optional day
off, and in Quebec, where the holiday isn’t as popular overall.)
Thanksgiving in Canada involves families coming together to eat
turkey and celebrate the harvest, but relatives don’t tend to travel as
far across the country like they might in the United States. And because the holiday takes place in early October, the weather is usually still
suitable for a Thanksgiving Day hike or vacation—a tradition that many
Canadians readily take part in ahead of the long winter. Plus, because
the holiday falls on a Monday, the Thanksgiving feast may instead take
place on Saturday or Sunday.
Although you might expect hockey to take the place of traditional
Thanksgiving Day football, football is part of Thanksgiving tradition in
Canada, too. Each year, the annual Thanksgiving Day Classic double
header is broadcast nationwide, wherein four teams from the CFL (Canadian Football League) play for Thanksgiving glory!

Especial / Special / Spécial

O Dia de
Ação de Graças

3 Ways Canadian Thanksgiving
differs from American Thanksgiving
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Feliz Dia de Ação de Graças!
@liuna183 | www.liuna183.ca

The largest
construction
local union in
North America
F

By LiUNA! LOCAL 183

ounded in 1952 by our first member, Brother Gerry Gallagher,
LIUNA Local 183’s mandate was to insure the safety of workers toiling for the Provincial Hydro Commission. With little more than 400
members in their first year, LIUNA Local 183 has grown to now represent more than 58,000 construction workers and their families in
the Greater Toronto Area. Our members work in every aspect of the
construction industry including; residential, sewer and watermain,
road construction, bridge building, pipeline, railroads and utilities to
name a few. We have helped make this strong province the vibrant
and beautiful place that we all call home.
Toronto and by extension LIUNA Local 183 is more ethnically
diverse now than ever before and we are much stronger for it. Like
the Cultural Mosaic that Toronto has become internationally known
for, LIUNA Local 183 gains strength from each new member from
any ethnic community which allows us to grow in industries that
are sometimes specific to one ethnic community. Specifically, the
construction industry has traditionally relied heavily on immigrants
for labour and LIUNA Local 183 has a long history of welcoming and
protecting immigrant workers. With each new wave of immigration,
the make up of our membership has changed.
Safety for all workers is a prime concern of LIUNA Local 183. We
are very active in the promotion of safe work practices in the construction industry. We do this through our lobbying efforts both at
the Provincial and Federal Government levels. We strive for better
regulation and stronger policing of work sites.
Through participation in health and safety committees and safety training we can ensure that our members, the lifeblood of our
organization, will remain healthy and working to build better communities for all of us.
Training is one of LIUNA Local 183’s great strengths. Our members receive the most up to date and comprehensive training with a
focus on the skills that are in the most demand. Thanks to our parent
organization, LIUNA, there is now a registered apprenticeship program for the noble profession of the Construction Labourer.
The Construction Craft Worker will now take his/her place beside
Plumbers and Electricians as true trades people within the Construction Industry. We, the Labourers’, like the immigrants that we have
welcomed and represented since our beginnings in 1952, will be legitimized and recognized for our contributions to the Construction
Industry and society at large.
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We know the value of hard work and we work hard on behalf
of construction workers. Like the many members we represent who
toil in adverse environments and under severe circumstances, we
take the needs and wants of our membership very seriously. In fact,
our members enjoy premium wage rates and benefit packages that
are second to none in the Construction Industry.
Our pension plan, The Labourer’s Pension Plan of Central and
Eastern Canada, soundly returns on the investment of the labourer
throughout their working life so that they can enjoy a fruitful and
comfortable retirement. Our benefits package is the best, not just in
the Construction Industry, but throughout organized labour.
The comprehensive coverage comprising major medical, dental,
and prescription drugs has been supplemented by innovative benefits enhancements that recognize the contributions of the undocumented individuals providing much needed coverage for those that
are routinely ignored. We wholly believe that we have to give back
to the individuals who work so hard to build what we enjoy each day.
We recognize the need to grow, as strength in numbers always
prevails. We employ substantial resources to expand both our membership and our jurisdiction with the intent of continuing our growth
trend that has seen LIUNA Local 183 attain our significant status.
LIUNA Local 183 supports and sponsors many charities, fund raising initiatives and social events throughout the year. Many are representative of an ethnic group who comprise a strong base within
LIUNA Local 183. Our goal is to maintain a constant view on, and
participation in, each community so that LIUNA Local 183 is better
able serve the specific needs of each group.
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Novas regras para viajantes
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Comprovante de vacinação ou teste de COVID-19 negativo
A partir do dia 30 de outubro de 2021, os viajantes não poderão embarcar em voos ou trens a
menos que comprovem que estejam totalmente vacinados, com algumas raras exceções.

O

Por Comunicação oficial Governo do Canadá

s viajantes que embarcarem em um voo de um aeroporto
canadense ou em um trem da VIA Rail deverão apresentar comprovante de vacinação ou teste COVID-19 negativo a partir do dia 30 de
outubro deste ano (2021), anunciou o governo federal.
A implementação foi anunciada pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, juntamente com o conjunto de novos mandatos de vacinas do
governo que também se aplicará a funcionários públicos federais e a
funcionários em indústrias reguladas pelo governo federal. Cada um
dos três mandatos de vacina segue cronogramas ligeiramente diferentes e o governo federal não divulgou um documento único de passaporte de vacina federal. As autoridades disseram que os viajantes
individuais usarão seus comprovantes de vacinas provinciais.
“Para a vasta maioria das pessoas, as regras são muito simples para viajar, você precisa ser vacinado”, disse Trudeau. “Essas medidas
de viagens, juntamente com a vacinação obrigatória para funcionários federais, são algumas das mais fortes do mundo.”

Comunidade / Community / Communauté
Área de check-in no aeroporto Toronto Pearson. (Foto: Valentino Visentini - Dreamstime.com)

A partir de 30 de outubro, os servidores públicos federais terão
que apresentar um atestado de que estão totalmente vacinados ou
enfrentarão a possibilidade de serem colocados em licença sem vencimento duas semanas após o prazo de outubro, disse o governo. As
regras serão aplicadas aos principais membros do serviço público,
incluindo membros da RCMP. As autoridades disseram esperar que
as agências e corporações da Coroa também imponham regras semelhantes.
Os funcionários públicos serão obrigados a apresentar um atestado de que estão totalmente vacinados, mas não serão obrigados
a apresentar qualquer prova de vacinação ao governo. No entanto,
a afirmação do governo é que haverá auditorias dos atestados para
verificar alguns deles.
Os funcionários receberão isenções do mandato da vacina se tiverem justificativas médicas ou religiosas, disseram as autoridades. As
regras do governo dizem que alguém está totalmente vacinado duas
semanas após sua segunda injeção da vacina COVID-19.
A vice-primeira-ministra Chrystia Freeland disse que as novas regras de vacinas para aviões, trens e serviços públicos são "para garantir que uma minoria de pessoas não possa sabotar a recuperação econômica do Canadá e não possa permitir que a quarta onda ou outras
variantes causem problemas reais para todos nós."
As autoridades disseram que os mandatos da vacina serão revisados a cada seis meses e as pessoas colocadas em licença sem vencimento permanecerão em licença até que sejam vacinadas ou a política não seja mais exigida.
Os setores regulamentados pelo governo federal, incluindo o
setor financeiro, companhias aéreas, operadoras ferroviárias e marí-

timas, deverão implementar regras semelhantes, disseram autoridades governamentais. Nesses casos, o mandato da vacina deve estar
em vigor a partir de 30 de outubro. O plano para as regras de vacinação foi anunciado pelo governo em 13 de agosto e as autoridades observaram que muitas empresas já impuseram requisitos de vacinas,
incluindo a Air Canadá, WestJet e Canadian National Railway.
As regras para viajantes se aplicam a passageiros de navios de
cruzeiro, pessoas que viajam por aeroportos canadenses, bem como
a todos os passageiros da VIA Rail e do Rocky Mountaineer. A regra
de vacinação não se aplica a passageiros de balsa ou viagens com permanência de menos de 24 horas. O governo disse que decidiu conceder um período de transição de um mês, em novembro, para que as
pessoas que ainda estão concluindo seu regime de vacinação de duas
doses possam apresentar um teste COVID-19 negativo em vez de ter
a viagem negada.
A partir do dia 30 de novembro, portanto, embora a opção de
teste negativo seja removida e, exceto em algumas circunstâncias de
emergência (como viagens médicas), a vacinação completa será necessária para viajar nesses meios de transporte. Vacinação completa
significará receber a segunda dose pelo menos duas semanas antes
da viagem, disse o governo.
As regras se aplicarão a todos os viajantes com 12 anos de idade
ou mais e que, portanto, estão qualificados para serem totalmente
vacinados. A regra de vacinação se aplica aos passageiros que voam
em voos domésticos, transfronteiriços ou internacionais partindo de
aeroportos no Canadá.
Mais informações no site: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
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As novas moedas de ouro puro
A história e a cultura diversa do Canadá são ilustradas em
duas novas moedas de ouro da Royal Canadian Mint
Por Equipe Wave

A

Royal Canadian Mint lançou este ano duas novas moedas
de ouro que marcam referências importantes na história e cultura
do Canadá. A mais recente adição à longa linha de moedas de ouro
de 1 onça com 99,999% de pureza da Mint, inaugura uma nova série
dedicada ao 125º aniversário da histórica e famosa corrida do ouro
de Klondike, na região de Yukon. A outra moeda recém-lançada foi
inspirada em ovos de páscoa ucranianos. Apresenta um formato diferente, oval, com um design meticulosamente gravado que celebra
a eterna renovação da temporada da primavera.

Entendendo a história
Em agosto de 1896, Keish (Skookum Jim Mason), seu sobrinho Kàa Goox (Dawson Charlie), Shaaw Tlàa (Kate Carmack) e seu
marido, George Carmack, descobriram pepitas de ouro em Rabbit
(Bonanza) Creek, no território Yukon do Canadá. Esta incrível descoberta gerou por três anos uma corrida de garimpeiros, em busca
de riquezas no deserto ao norte. Este boom da mineração colocou o
Canadá no mapa como um importante produtor de ouro e estimulou
a entrada de Yukon na Confederação canadense. Acelerou, inclusive,
a criação das instalações, em Ottawa, da Royal Canadian Mint e sua
refinaria de ouro de classe mundial.
A corrida do ouro também teve consequências devastadoras sobre o ambiente local e para povos indígenas da região de Klondike.
Eles foram deslocados e seu modo de vida tradicional foi prejudicado - um legado contra o qual o Canadá ainda luta nos dias atuais.
O verso desta moeda apresenta a obra de arte do aclamado designer de moedas, Steve Hepburn. Sua ilustração das mãos de um
mineiro segurando um recipiente de ouro é um dos símbolos mais
duradouros da corrida do ouro. O cascalho dentro do recipiente e a
água tremeluzindo dentro dele à medida que o material é enxaguado para revelar preciosos salpicos de ouro apresentam detalhes requintados. A água que sai do recipiente sobre a marca de segurança
da moeda também dá vida à cena. A moeda traz as linhas radiais de
todas as moedas de ouro da Mint, bem como uma marca em folha
de bordo microgravada mostrando o número 21 para corresponder
ao seu ano de emissão. É apresentada em uma embalagem tipo cartão de crédito que inclui um certificado de pureza assinado pelo avaliador chefe da Mint.

Moeda Pysanka de ouro puro
de US$ 250 de 2021
Há mais de três milhões de canadenses de descendência ucraniana e a tradição folclórica de pysanka, derivada do verbo pysaty
(escrever), ainda floresce no oeste do Canadá e parte de Ontário,
Quebec e the Maritimes. É um ritual de primavera no qual os ovos
são decorados com desenhos e padrões complexos utilizando um
método batik de escrita em cera. Embora haja milhares de temas
possíveis, em geral, os desenhos apresentam temas geométricos e
de plantas.
Esta moeda em forma de ovo, criada a partir de quase duas onças Troy de 99,99% de ouro puro, conta com um design de pysanka
do artista canadense Dave Melnychuk. O tema central de um galo é
um símbolo bem conhecido de fertilidade e renascimento. As penas
da cauda são adornadas com lindos girassóis e cada flor tem oito
pétalas, um número simbólico da eternidade e do equilíbrio. O galo
é cercado por uma Banda Eterna ("bezkonechnyk"), com explosões
de sol radiantes que representam boa fortuna e crescimento. Cada
elemento desta intricada pysanka é gravado em detalhes minuciosos. O verso da moeda apresenta a efígie de Sua Majestade a Rainha
Elizabeth II, desenhada pela artista canadense Susanna Blunt.

Sobre a Royal Canadian Mint
A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela
cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá e
oferece serviços de metais preciosos totalmente integrados. A Mint
é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que
oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos
especializados de cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para obter mais informações sobre a Mint, seus produtos e
serviços, acesse: www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e
Instagram. (Fonte: Wikipedia)

A corrida do ouro de Klondike
no Século XIX

A

Moeda de ouro de 1 onça com 99,999% de pureza avaliada em US$ 200
de 2021 - Corrida do ouro de Klondike: Garimpando o ouro. (Foto: Royal
Canadian Mint)

Descoberta de ouro de Klondike comemorada em 5-9s de ouro puro
e arte ucraniana de Pysanka reluz em uma moeda em forma de ovo.
(Foto: Royal Canadian Mint)

Corrida do Ouro de Klondike foi uma migração entre 1896 e
1899 de cerca de 100.000 garimpeiros para a região de Klondike em
Yukon, no noroeste do Canadá. O ouro foi descoberto por mineradores locais em 16 de agosto de 1896 e, quando as notícias chegaram a Seattle e São Francisco no ano seguinte, desencadeou uma
debandada de garimpeiros. Alguns ficaram ricos, mas a maioria foi
em vão. A corrida foi imortalizada na cultura popular, por exemplo,
em artefatos, filmes, jogos, literatura e fotografias.
Para chegar aos campos de ouro, a maioria dos garimpeiros tomou o caminho através dos portos de Dyea e Skagway, no sudeste
do Alasca. Aqui, os klondikers poderiam seguir as trilhas Chilkoot ou
White Pass até o Rio Yukon e navegar até o Klondike. As autoridades
canadenses exigiram que cada uma delas trouxesse um suprimento
de comida para um ano, a fim de evitar a fome.
Ao todo, os equipamentos dos klondikers pesavam quase uma
tonelada, sendo, frequentemente, carregados em etapas. Realizar
essa tarefa e competir com o terreno montanhoso e o clima frio do
Yukon não era fácil. Alguns conseguiram superar estas dificuldades,
outros não.
Para acomodar os prospectores, cidades surgiram ao longo das
rotas. No seu término, Dawson City foi fundada na confluência dos
rios Klondike e Yukon. De uma população de 500 habitantes em
1896, a cidade cresceu para abrigar aproximadamente 30.000 pessoas no verão de 1898. Construída em madeira, isolada e insalubre,
Dawson sofria com incêndios, preços altos e epidemias.
A partir de 1898, os jornais que incentivaram tantos a viajar para
Klondike perderam o interesse por ela. No verão de 1899, o ouro foi
descoberto em torno de Nome, no oeste do Alasca, e muitos garimpeiros deixaram Klondike para as novas jazidas de ouro, marcando
o fim da Corrida de Ouro. As cidades em expansão declinaram e a
população de Dawson City caiu.
A produção de ouro em Klondike atingiu seu auge em 1903, depois que equipamentos mais pesados foram trazidos. Hoje, a atividade ainda continua. Quer saber mais? Veja o documentário da
Discovery "Febre de ouro". Site: https://www.noticiasdatvbrasileira.
com.br/2021/08/discovery-estreia-nova-temporada-de.html
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Garimpeiros em atividade de extração de ouro nas minas de Klondike, em Yukon, na área norte-oeste do Canadá, entre 1896 and 1899 (Foto: Wikipedia.com)
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Happy
Thanksgiving!

222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca

@carpenters27

Uma descoberta nos Açores
Descoberta recente, indica que já havia habitantes
nas ilhas 700 anos antes do que se pensava
Por Bob Yirka, Phys.org (Tradução livre)*
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Vista geral da Lagoa do Peixinho, na ilha do Pico, no arquipélago dos Açores. (Foto: Jaime Debrum | Dreamstime.com)

e acordo com reportagem de Bob Yirka, publicada no site
Phys.org, "uma equipe internacional de investigadores encontrou
evidências de que pessoas viviam em ilhas do arquipélago dos Açores, cerca de 700 anos antes do que as evidências anteriores mostravam. Em seu artigo, publicado em Proceedings of the National
Academy of Sciences, o grupo descreve seu estudo de núcleos de
sedimentos retirados de lagos em algumas das ilhas do arquipélago.
Por falta de outros indícios, os historiadores consideravam que
as primeiras pessoas chegaram aos Açores em 1427, quando o marinheiro português Diogo de Silves desembarcou na Ilha de Santa
Maria. Pouco depois, chegaram outros portugueses que fizeram do
arquipélago a sua casa.
Em um novo esforço, os investigadores encontraram evidências
de que humanos já viviam em algumas das ilhas dos Açores cerca de
700 anos antes. Procurando saber mais sobre a história dos Açores,
os investigadores começaram a recolher amostras de sedimentos
de vários lagos das ilhas e a estudá-los em busca de novas informações. Amostras de sedimentos podem servir como evidência histórica porque as camadas acumuladas ao longo do tempo revelam
detalhes.

A análise dos núcleos de sedimentos retirados da Lagoa do Peixinho mostrou um aumento de 5-beta-estigmasterol em uma camada central datada de 700 a 850 dC. O composto é normalmente
encontrado nas fezes de gado, como vacas e ovelhas - nenhuma das
quais viveu nos Açores antes da chegada dos humanos. Eles também viram aumento nas partículas de carvão (sugerindo a ocorrência de grandes incêndios), junto com uma diminuição da presença
de pólen das árvores nativas. Estas descobertas sugerem a queima
de florestas para a oferta de mais áreas de pastagem para o gado.
Os pesquisadores encontraram evidências semelhantes em testemunhos retirados da lagoa do Caldeirão, que fica em outra ilha,
embora tenha surgido cerca de um século depois. E eles encontraram evidências de azevém não nativo no sedimento retirado de um
lago em uma terceira ilha.
As descobertas apresentam fortes evidências de humanos habitando o arquipélago centenas de anos antes da chegada dos portugueses. Os pesquisadores teorizam que, provavelmente, eram
marinheiros nórdicos, em suas navegações nas regiões costeiras de
muitas partes da Europa.
_________________

(*) Original: https://phys.org/news/2021-10-evidence-people-azores-archipelago-years.html
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This Thanksgiving,
entrepreneurs have many
reasons to be thankful for
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By: Miguel Mascaro
in collaboration with Christiane Rigos

e all know how hard it is to start and run a business, especially in these unprecedented times we face. We also know the essential
part entrepreneurs play in the Canadian economy.
Since COVID-19 took over our lives in March 2020, it has been
difficult for all of us. As the quote says: "When life gives you a lemon, make lemonade." So, this is what Canadian entrepreneurs have
been doing since the pandemic started. And by making this lemonade, valuable lessons have been learned by many of them, such as:
• How adaptable and open for changes businesses and people are.
• The importance of in-person, human contact.
• Flexibility.
• Communication, communication, and communication.
During this period, important things have kept most of the entrepreneurs motivated since March 2020. Especially the following:
• How valuable the products are for their businesses.
• The commitment and sacrifices made by their teams to keep
the companies running.
• Building totally new businesses by reinventing themselves.
• Understanding that they were not alone, many others were facing
the same issues.
According to a BDC study with over 1.000 Canadians, 88.9% of the
respondents see entrepreneurship as crucial for Canadian economic
development. Also, participants think entrepreneurs are brave, courageous, and hardworking people. Another important fact is that 83.9%
of them believe that people who succeed in building their own businesses are role models for the community.

Another study conducted by BDC during the winter of 2020 with
1.000 respondents points out that 21% will invest more. These investments are related to intangible assets such as training, software, marketing, and intellectual property.  
A study made by StartUp Canada with 486 respondents shows that
42% have up to 9 employees. Diversity is also a differential. 51% are
women, 34% visible minorities, and 26% Canadian citizens born abroad.
Being an entrepreneur is not easy as it looks. It demands a lot. But
according to the studies, entrepreneurs have a lot to be thankful for.
And we from FCBB have a team of talented and experienced people to
help you achieve your goals. Reach out to us, and together we will overcome these challenges and succeed in Canada and Brazil!
Site: fcbb.org/contacts/
Instagram: instagram.com/fcbbdigital/
Facebook: facebook.com/fcbbdigital
LinkedIn: linkedin.com/company/fcbbdigital/
Happy Thanksgiving!
Resources
Reviewlution - https://bit.ly/3oD0UFw
Bay Street Bukk - https://bit.ly/3iEtItA
StartUp Canada - https://bit.ly/2ZU4osY
BDC - https://bit.ly/3uQcVsd & https://bit.ly/3uVXEXa
Cision - https://bit.ly/3mvPrVF

Starting a business? Growing a business?
Do you need help with your business image?

Our team can help with all your graphics, digital, and printing needs! CREATIVETEAM.CA
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Um prato criativo
para oThanksgiving
Receita / Recipe / Recette

Por: Teresa Botelho
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Salada de frutas com arranjo decorativo para Thanksgiving. (Foto: prettymyparty.com)

odo mundo que mora no Canadá sabe que o prato principal para
o jantar de Thanksgiving é o peru, geralmente assado, que vai ao forno já recheado com uma mistura de pão e ervas (stuffing). Cada família
tem os seus segredos de receita e sua própria tradição culinária. Mas, de
forma geral, a tradição no Canadá é agradecer pelos bons momentos,
reunir a família em um jantar onde, além do peru, são servidos abóboras, tortas de maçãs e de nozes, cookies, batatas-doces, purê de batatas
e molho de cranberry.
Como o próprio nome diz, o Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças
em português, tem tudo a ver com o ato de agradecer e a valorização
do sentimento de gratidão. É comum o compartilhamento de acontecimentos e emoções vividas ao longo do ano, na mesa do jantar, com
familiares e amidos.
Muitas famílias também têm suas próprias tradições individuais. Algumas cultivam o hábito da troca de presentes, enquanto outras gostam de fazer uma atividade familiar juntas, com adultos e crianças.
A mesa de jantar, sempre farta, hoje em dia oferece uma mistura de
tradição, praticidade e criatividade. Ainda mais considerando-se que
o universo vegetariano está cada vez mais presente em muitas das
famílias canadenses.

A sugestão decorativa mostrada na foto acima foi publicada originalmente no site prettymyparty.com .
É uma salada de frutas ideal para ser servida como uma sobremesa
especial para o jantar de Thanksgiving. Fácil de fazer, bonita e rápida,
que agrada a todos, crianças e adultos. Essa ideia do "peru de frutas" é
sempre um sucesso!

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pera cortada pela metade no sentido longitudinal, para o corpo
do peru
2 grãos de pimenta do reino, para os olhos do peru
Filetes de cenoura, para as pernas e bico do peru
Uvas vermelhas, para a primeira camada, base da cauda
Mirtilo (blueberry), para a segunda camada
Uvas verdes, para a terceira camada
Pedacinhos de abacaxi cortados com formato uniforme
Gomos de tangerina cortados em formato uniforme
Amoras, para finalizar a cauda de penas do peru

MARKETPLACE

SERVIÇOS NO BRASIL
RIO DE JANEIRO, RJ

Representação e Assessoria Local - RJ

Documentação simplificada; Representação para serviços de bancos; consulados; cartórios. Documentações Brasileiras pendentes. Aquele imóvel fechado
pode ser reformado para virar renda no Brasil. Profissional com 30 anos de Experiência Administração de
Serviços. Presteza, seriedade.
Whatsapp: +55-21-996421638
Instagram: assessoriagracarocha.
E-mail: maria.rocha1rj@gmail.com
SÃO PAULO, SP

HENBAK - Consultoria Empresarial
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A Henbak é especializada em serviços de gestão empresarial, para auxiliar empresários e gestores a construírem empresas de sucesso, com melhorias de resultados
e ganhos de competitividade. Nossa atuação abrange
as áreas de gestão empresarial, finanças, custos, planejamento e especificações de produtos, tecnologia de
análise de dados, comércio exterior e processos lean.
VISITE-NOS ONLINE: HENBAK.COM.BR

ALBERTA
CALGARY

EDMONTON

A Associações / Associations
Brazilian Association of Alberta
Compartilhe assuntos e atividades de interesse
dos brasileiros em AB, assim como dos
Canadenses amigos do Brasil.
Visite o webiste: www.bcaab.org

A Associações / Associations
Associação Brasileira em Edmonton
ABRE – Sociedade Brasileira em Edmonton
serve para refletir o desejo da sociedade de
ABRIR oportunidades para brasileiros que
acabaram de chegar à cidade de Edmonton
e região. website: abreyeg.ca

Restaurantes / Restaurants
Gaúcho Restaurant Tel.: (403) 454-9119
Minas Brazilian Steakhouse (403) 454-2550

I Imóveis / Real Estate
Dulce Azevedo (780) 478-8866
Ver anúncio nesta pág./ See ad on this page.
T

Dulce Azevedo
REALTOR

®

Compra e Venda de Propriedades
em Edmonton

780-231-1213
dulcedoceu@shaw.ca

Call Me For Your
FREE Home Evaluation
NOVA SCOTIA

BELO HORIZONTE, MG

Apoio na Documentação de Imigração

Meu nome é Mafalda e tenho mais de 20 anos de experiência na área acadêmica e corporativa. Tenho fortes vínculos internacionais, já tendo morado temporariamente em Ottawa e Toronto, no Canadá. Estou me
aposentando e me dedicando a auxiliar àqueles que
estão querendo morar no exterior: estudos ou imigração. Ofereço apoio de REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO. Contato: mafaldasilva505@gmail.com
SERVIÇOS ONLINE

Aula e revisão de português, BH

Ana C. - Aula de português para crianças, jovens e
adultos. Tradução e revisão de português em textos e
documentos acadêmicos. Falo inglês e francês.
Contato: carolinabotelho2017@gmail.com

Esta seção é dedicada a
ofertas de serviços no Brasil

Transporte e Mudança / Moving

MANITOBA

HALIFAX

WINNIPEG

A Associações / Associations

A Associações / Associations
Brazilian Association in Winnipeg - BRASIW
Casa Brazil Club Association of Nova Scotia Associação voltada a promover a interação e o
Casa Brazil é uma associação brasileira em
suporte aos brasileiros que residem na cidade
Halifax/NS, sem fins lucrativos.
de Winnipeg. Site: http://brasiw.ca/
https://www.facebook.com/casansbrazil
E Educação / Education

TORREZÃO - REPRESENTAÇÃO
Empresa Canadense de Representação
de Escolas, desde HIgh School até Ph.D.
https://www.torrezaonovascotia.com

NEW BRUNSWICK
MONCTON
G Graphic / Web / Impressão / Design
Creative Team Canada
Webdesign, Design gráfico, Impressão
e Marketing: folhetos, cartões, revistas,
cartazes, folhetos, brindes promocionais,
logos, websites, páginas de Facebook, e
outros. Atendimento em todo o Canadá.
Email: creativeteamcanada@gmail.com

Graphic / Web / Impressão / Design
Creative Team Canada
Webdesign, Design gráfico, Impressão
e Marketing: folhetos, cartões, revistas,
cartazes, folhetos, brindes promocionais,
logos, websites, páginas de Facebook,
e outros. Melhores preços e garantia de
qualidade; Atendimento em todo o Canadá.
Email: creativeteamcanada@gmail.com
G

P Imóveis / Real Estate

Maggie Demarchi (204) 296-0292
E-mail: maggiedemarchi@royallepage.ca

ANUNCIE
NA WAVE!
brazwave@yahoo.ca

MARKETPLACE

BRITISH COLUMBIA
KAMLOOPS
A Artesanato Brasileiros / Brazilian Crafs

VANCOUVER
A Advogados / Lawyers

Dra. Marcia Fonseca (Advogada brasileira)
Telegram: @marcia_fc
E-mail: dramarcia@pm.me
Associações / Associations
Associação Comunitária Brasileira
www.www.bca-bc.ca
Tel.: 778-689-0695
E-mail: contato@bca-bc.ca

Sigurd & Vania Halldorson
Eco-friendly products from British Columbia
and South America: bio-jewellery, crystals,
incense, crafts & clothes.
Visit our website: www.lostlobos.com
E-mail: sales@lostlobos.com

Brazilian Student Association (BRASA)
University of British Columbia (UBC)
facebook.com/brasaubc/
instagram.com/brasaubc
linkedin.com/company/brasaubc
C Contabilidade / Accounting

Real Tax Accounting & Advisory
Ver anúncio nesta pag. / See ad on this page.
I

T Terapia à Distância / Remote Therapy

Terapeuta Certificada de ThetaHealing

(250) 318-5312

vaniahalldorson@gmail.com

SESSÕES À DISTÂNCIA
•Cura física e emocional
• Mudança de hábitos
• Melhoria dos relacionamentos
• Atração de companheiro(a)
compatível

Christine Filer Personal Real Estate Corp.
Ver anúncio nesta pag. / See ad on this page.
Patricia Trstenjak - MacDonald Realty
Ver anúncio nesta pag. / See ad on this page.
N Notario / Notary Public

Notary Castro (604) 696-6042
Ver anúncio nesta pág./ See ad on this page.
P Produtos Brasileiros / Braz. Producst

Beira Mar Importers Co. Ltd. (604) 437-5388
7370 Gilley Avenue, Burnaby
Craffles (778) 512-0003
116-123 Carrie Cates Ct, North Vancouver
European Butcher Boy (604) 537-6505
7502 Edmonds St, Burnaby
Freshco Food Mart (604) 683-3226
1458 W Georgia Street, Vancouver

ALÔ VOCÊ!
JORNALISTA E
BLOGUEIRA(O).
COLABORE
NA WAVE
EM 2021-22
Contato: Teresa Botelho
brazwave@yahoo.ca

OBA OBA Brasil (604) 488-3304
3565 Kingsway, Vancouver
Panaderia Latina Bakery (604) 439-1414
4906 Joyce Street, Vancouver
R Restaurantes & Bares Brasileiros
/ Brazilian Restaurants & Bars

Boteco Brasil (778) 379-7995
2545 Nanaimo St., Vancouver,V5N 5E6
Cafeoca Brazilian Bistro (604) 563-4011
4092 Hastings Street, Burnaby
Melo Patisserie (604) 423-4520
154 E 8th Avenue, Vancouver
River Road Cafe (604) 278-1416
102-11782 River Road, Richmond
WhataFood (604) 440-5370
255 800-Carnarvon Street, New Westminster

Patricia Trstenjak
Real Estate Professional

604.729.4844

www.trstenjak.com
patricia@trstenjak.com
CD

L
ONA D REA

Y
LT

Vania Halldorson

Imóveis / Real Estate

Pensando em comprar ou vender uma casa?

MA

The Lost Lobos Company

SALES
EXCELLENCE
WE

STMAR

You can TRUST in TRSTenjak | Call Pat and start Packing!
Missão: Servi-lo com Honestidade, Dedicação e Integridade

Christine Filer Personal Real Estate Corporation
Quer realizar o seu sonho
de casa própria ou
vender seu imóvel
na Grande Vancouver?
É só falar comigo.
Tel.: 604.763.6250

English, Portuguese, German & French

www.christinefiler.com
cfiler@macrealty.com
vancouverdownsizing
christinefilerrealtor

Profissional experiente, premiada em vendas e
especializada em negociações.

A Wave está agora cadastrando lojas e
serviços de brasileiros, em qualquer cidade do
Canadá. Os cadastrados terão seus nomes e
endereços divulgados GRÁTIS aqui nesta seção
MARKETPLACE na próxima edição de Natal.

PARTICIPE!

Envie-nos o seus dados básicos para inclusão.
Nome/ Atuação / Email / Endereço / Telefone
Envie e-mail para: brazwave@yahoo.ca
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MARKETPLACE

ONTARIO
CAMBRIDGE / KITCHENER
I

Igrejas / Churches
Renew Church in Cambridge
Pastor Armando Padovan - 647-234-6967
E-mail: armando@renewchurch.ca
www.renewchurch.ca
The Rock International Christian
Ministries in Canada / Pr Marcos Hepfner
334 Preston Pkwy., Cambridge, ON
Tel.: (519) 2087877
Igreja para quem se cansou de cultos
tradicionais e busca algo mais.

LONDON
A Academias / Martial Arts

Gracie Barra London
1163 Highbury Ave N, London, ON N5Y 1A6
Tel.: (519) 694-9937
Progression Brazilian BJJ
4465 Wellington Rd S, London, ON N6E 2Z
Tel.: (519) 495-4050
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OAKVILLE
D Dentistas / Dentists

Flow Dental Care - Dr. Susy Inoue-Cheng
418 Iroquois Shore Rd Suite 101
Oakville, ON L6H 0X7,
Tel.: (519) 663-0860
www.flowdentalcare.ca

OTTAWA - GATINEAU

I

Restaurantes / Restaurants
RIO Brazilian Steakhouse
45 King St, London, ON N6A 1B8
Tel.: 519.850.3509


 

 
  
  
  




 
      
    
    

A Associações / Associations

BRINCA
Associação sem fins lucrativos cujo principal
objetivo é fomentar iniciativas sociais e culturais
alinhadas com os interesses da comunidade
Brasileira em Ottawa e Gatineau.
Visite o site: www.brinca.ca
Grupo Fale
Encontros com pessoas interessadas em
conhecer outros brasileiros em Ottawa ou com
interesse em praticar a língua portuguesa.
Os encontros nas 1as. e 3as sextas-feiras de
cada mês. Locais dos encontros são variados.
grupofale@yahoo.ca Tel. (613) 234-5786

Associações / Associations
Brasileiras em London
Encontros mensais para boas vindas às novas P Padarias / Bakeries
residentes de London e informações úteis para Boulangerie Lusa (819) 595-2651
novos residentes, facilitando a integração à
Padaria com variedade de pães, sanduiches,
comunidade. Website: brasileirasdelondon.com doces e salgados portugueses e brasileiros.
D Dentistas / Dentists
72 Rue Dumas Gatineau, QC J8Y 2N3
Lusa Bakery (613) 728-5252
Northview Dental - Dra. Lucy Dias
Padaria com variedade de pães, sanduiches,
1454 Adelaide St. North - London, Ontario
doces e salgados portugueses e brasileiros.
Tel.: (519) 663-0860
1111a Wellington St. West, Ottawa Ontario,
www.northview-dental.com
Portuguese Bakery (613) 789-8014
I Igrejas / Churches
Padaria portuguêsa com variedade de pães,
biscoitos, doces e salgados.
Igreja Batista Novos Horizontes
48 Nelson St, Ottawa, Ontario K1N 7R2
Pastor: Rev. Jackson Roberto Rondini
819 Maitland St. London - Tel: (519) 672-4354
pastorjrondini@batistaslondon.ca
Culto Domingos às 9:30hs.



P Produtos Brasileiros / Brazilian Products

Mario’s Food Centre (613) 749-1247
Mercadinho com variedade de produtos
brasileiros e portugueses.
381 McArthur Ave., Ottawa ON K1L 6N5
Ver anúncio nesta pág./ See ad on this page.
Little Latin America (613) 235-4970
Mercadinho com variedade de produtos da
América Latina, inclusive do Braasil.

CENTAURUS ENTERPRISES
Rosemary Baptista
Professional
Interpreter/Translator

Accredited by the Federal
Government of Canada (IRB)
CILISAT Certified and approved
by the Ministry of Citizenship and
Immigration
Specialists in
Canadian / American
Immigration / Corporate Law
Social Tribunals / Healthcare

T: 289.775.0783

roseuhn@gmail.com
thecentaurusenterprises.com

NOVO ACCOUNTING
& ASSOCIATES

Falamos
Português

SMALL BUSINESS SPECIALIST

Accounting, Bookkeeping, Payroll
GST&HST Returns, Income Tax (Corporate/Personal)

T: (416) 588 7885 | F: (416) 588-9880

novoaccounting@novoaccounting.ca
38 Greensboro Drive, 2nd Floor, Etobicoke, ON M9W 1E1

Design & Print
Brochures, Flyers, Packaging
Website & Promotion
creativeteamcanada@gmail.com

CreativeTeam.ca

québec

TORONTO & GTA

MONTREAL

C Comida Brasileira / Portuguesa
Brazilian / Portuguese Food

Açaí Concept
829 Dundas St. West (647) 231-5239
2039 Yonge St · (647) 514-5933
Brazil Bakery & Pastry (416) 531-2888
1566 Dundas St. West
Brazil Direct (416) 588-1208
1473 Dundas St. West
Brazil Stone Grill (647) 345-0222
2184 Eglinton Ave. W.
Brasileirissimo Steak House (416) 537-8988
1209 Dundas St. West
Divino Churrasco 905.579.5707
1288 Ritson Road North, Unit #2 Oshawa
Familia Fine Foods (905) 632 9299
3245 Harvester Road, Unit 17 - Burlington
Mary's Brigadeiro (647) 883-0484
1912 Danforth Ave.
Nosso Talho (416) 531-7462
1042 Bloor St .West & 1326 Dundas St. West
Padaria Toronto (416) 474-9947
5 Manor Rd East. (Yonge & Eglinton)
Pavão Meats & Deli (416) 533-7667
1435 Dundas St. West
Perola's Supermarket (416) 593-9728
247 Augusta Ave.
Rio 40 Restaurant (416) 654-6363
1256 St Clair Ave. West
Sabor Brasil Restaurant (647) 340-4036
1702 St Clair Ave. West
Samba Brazil Eatery (416) 652-2000
1646 St Clair Ave. West
Tapi Go! (647) 741-9160
835 Bloor St. W.
Tapioca Toronto (416) 837-0302
1250 College St.
Tavora Foods (416) 656-1592
1625 St Clair Ave. West
Tu Despensa (647) 606-9218
85 Kingston Rd E, Unit 7 - Ajax
UAI Pizzaria: (416) 654 4824
1262 St. Clair Avenue West
Fechado Segunda e Terça-Feira
C Contabilidade / Accounting

Novo Accounting (416) 588-7885
Ver anúncio pág. 21 / See ad on page 21.
Plus & Minus - Susy Oliveiraw
Ver anúncio nesta pag./ See ad on this page

I

Imigração, Consultoria / Immigration

Lina Melo (416) 929-0633.
Melo Immigration & Paralegal Services
E-mail: contato@melocanadavisa.com
Website: melocanadavisa.com

A Artes marciais / arts martiaux

Abada Capoeira Montréal
6600 Rue Saint-Urbain #504,
Tel.: (438) 777-5388

Triip Intercâmbio & Imigração (416) 236-4548
E-mail: contato@triipcanada.com

Academia Samba Jeri
2164 Boul. de Maisonneuve E
Tel.: (514) 946-6352

Viana Immigration (416) 901-4930
Ver anúncio pág. 10 / See ad on page 10

Alliance Jiu-Jitsu
5842 St Laurent Blvd,
(514) 889-8642

Imóveis / Real Estate
Maya Gasparoto Mendes (647) 868-2704
Compra, venda e aluguel de imóveis

Brazilian Cultural and Martial Arts Center
5842 St Laurent Blvd, Montreal,
Quebec H2T 1T3 Tel. (514) 889-8642

Igrejas / Churches
Igreja Vida Nova
Tel.: 416-766-5695
Celebrações semanais pela internet
Visite o site: vidanova.ca
R Remessas / Money Transfer

Brasil Remittance (416) 588-0749
Ver anúncio pág. 9 / See ad on page 9.
S Saúde-Beleza / Health-Beauty

Elixify Aromatherapy Massage
Tratamento com óleos essenciaIs aromáticos
e massagem. Visite o site www.elixify.ca
E-mail: mcesariosa@gmail.com
Tradução / Translation
Centaurus Enterprises (416) 465-3459
Ver anúncio pág. 23 / See ad on page 23.
T

Transporte-Mudança / Transportation
Mellohawk Logistics (416) 465-3459
2785 Skymark Ave #1,
Mississauga, ON L4W 4Y3, Canadá
Website design / Website design
Creative Team Canada (416) 488-9895
Site: CreativeTeam.ca
W

Harari-Chocron (416) 656-9292
Ver anúncio pág. 16 / See ad on page 16.

Guanabara Bistrô & Buffet
1484 Boulevard Shevchenko,
Montréal, Québec, Canadá
H8N 1P1
Nanna Chocolates et Sucreries
6935 Rue Sherbrooke Est,
Montréal, Québec H1N 1E3
Padoca Patisserie
1440 Rue Amherst,
Montréal, Québec, Canadá
H2L 3L3

Centro Cultural Esportivo Ubuntus Capoeira
1700 R. Atateken,
Tel.: (514) 524-6626

Pâtisserie Brésilienne et Portugaise
Telefone: +1 (450) 678-5775
Email: dalva@live.ca

Groupe Capoeira Pura Montreal
6262 St Hubert St,
Tel.: (514) 659-1734

T Tradução / Traduction

Associações / Associations
Associação dos Brasileiros em Québec
Email: info@abrqc.ca
Email: abrqc.ca@gmail.com
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D Design / Design

Creative Team Canada
Webdesign, Design gráfico, Impressão e
Marketing. Melhores preços e garantia de
qualidade; Atendimento em todo o Canadá.
Entre em contato para um orçamento.
Email: creativeteamcanada@gmail.com
I

Igreja-Religião / Religion et spiritualité

Centro Espírita Justiça, Amor & Caridade
4693 Boulevard Robert,
Montréal, Québec, H1R 3E6
Igreja Adventista Luso-Brasileira
6980, Ave Papineau, Montréal (514) 619-9854

Anuncie na Wave
A partir de $8 mês
Impressa e digital

Triip Intercâmbio & Imigração (416) 236-4548
E-mail: contato@triipcanada.com

Dr. Veronica Yoshiura (416) 538-4828
Ver anúncio pág. 17 / See ad on page 17.

Atelier de Sucreries
Celular: +1 (514) 549-2091
Email: gabbipassos@gmail.com

Grupo de Capoeira Porto da Barra
372 Saint-Catherine St W,
Tel.: (450) 562-1475

Cursos de Inglês / English Courses

Dentistas / Dentists

P Prod. Brasileiros/ / Produits brésiliens
Armazen Montreal
Email: info@armazen-food.com

brazwave@yahoo.ca

WaveCanada.ca

MARKETPLACE

ONTARIO

Centaurus Enterprises (416) 465-3459
Ver anúncio pág. 23 / See ad on page 23.
Transporte e Mudança / Transport
Mellohawk Logistics (416) 465-3459
2785 Skymark Ave #1,
Mississauga, ON L4W 4Y3, Canadá

STARTING A BUSINESS?
GROWING A BUSINESS?
| S uA fA m í L i A e m tO r O n tO

Desejamos a todos um feLiZ DiA De AÇÃO De grAÇAS!

176 maple Leaf Drive

2365 St. Clair Ave West

ACOmPAnHe-nOS PeLA internet
nosso tema
instagram.com/Vidanovatoronto
para 2021:
youtube.com/Vidanovatoronto
igreJA
facebook.com/Vidanovatoronto
nOtA 10
Celebrações Semanais

AOS DOmingOS

às 5:30 pm e 7:30 pm
LINDAS CELEBRAÇÕES

QuArtAS-feirAS

às 7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

SextAS-feirAS

às 7:30 pm - ORAÇÃO DA VITÓRIA

exPerimente ALgO Diferente!
416.766.5695 | www.vidanova.ca

