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Olá! Esta é uma edição especial — totalmente digital — celebrando o Dia da Família no Canadá. Como primeira matéria, temos a entrevista com Letícia Salles,
atriz da nova versão da novela Pantanal, série que relata uma saga de família.
Fernanda Salla entrevista um casal de brasileiros que optou por uma vida em
Port Coquitlam, uma pequena cidade na Colúmbia Britânica. E, falando de família brasileira, leia a matéria de capa de Marcello Pereira, que relata sobre um casal
mineiro empreendedor, cujo tão sonhado negócio próprio vem conquistando o
mercado canadense com o tradicional pão de queijo.
Pensando em se reinventar? Mudar de carreira? Não tenha medo de buscar
ajuda. Muitas vezes, investir em um Couch Executive é uma boa estratégia. Esse
profissional irá ajudar você a entender melhor seus próprios talentos, potenciais,
lacunas e ambições. Aqui, compartilhamos com o leitor parte da entrevista com
Alexander Lutchin, CEO da Career Compass Canada. A entrevista integral está
disponível em áudio, na série Wave de podcasts: Reinveniting Ourselves - Career
Journey. Confira no site waveplus.ca
Para a WaveKIDS, Ana Carolina Botelho nos remete a memórias de infância,
com o poema A casa mágica. Uma mensagem espiritual para o Dia da Família e
as poesias de Roberto Solano e Mário Borges, encerram essa edição, com uma
leitura cheia de emoções, palavras, cores e momentos brasileiros. Boa leitura!

Queridos leitores, colaboradores e anunciantes,
temos um presente especial para você em 2022!

Distribution
Halifax, Montreal, Ottawa, GTA,
London, Hamilton, Cambridge,
Winnipeg, Edmonton, Calgary,
Saskatoon, Vancouver and other
selected areas.
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Junte-se a nós e presenteie os leitores com o seu sucesso.
Estampe o seu "BUSINESS CARD"
nas páginas, website e mídias sociais da Wave.
Nos envie a imagem por e-mail para: brazwave@yahoo.ca
Até o dia 22 de abril garantimos a sua participação GRÁTIS.
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On behalf of The Carpenters’ Union Local 27
we would like to wish everyone
a safe and Happy Family Day!

222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140
Visit our website at: www.ubc27.ca
@carpenters27
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Entrevista com Letícia Salles
ATRIZ DA NOVELA "PANTANAL"
Uma saga familiar repleta de amor e natureza
Por Equipe Wave

A novela Pantanal tem
previsão de estreia no
canal internacional da
Globo, em simulcast no
Globoplay, para o dia
28 de março.
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Letícia Salles, a Filó na novela Pantanal. (Foto: João Miguel Júnior)

O

pantanal brasileiro é fonte da maior planície
alagada do mundo e tem a maior concentração de
fauna das américas. Foi a grande inspiração para a obra
escrita há mais de 30 anos por Benedito Ruy Barbosa e
que chega à TV Globo em 2022. A nova versão é escrita
pelo autor, Bruno Luperi, e tem a direção artística de
Rogério Gomes. É uma saga familiar que tem o amor
como fio condutor e a natureza como protagonista.
Em entrevista, a atriz Letícia Salles fala sobre o seu
papel na novela 'Pantanal'.
Você é jovem, já era nascida quando a novela
'Pantanal' foi ao ar pela primeira vez?
LETÍCIA: Tenho 26 anos, não era nascida quando
'Pantanal' foi ao ar, mas minha família sempre falou
muito sobre a novela. Tanto que parece até que eu a
assistia. São personagens com os quais eu me sinto

próxima, principalmente da Filó, que estou fazendo,
que tem uma força enorme. É uma mulher muito
forte com a qual eu me identifico em vários fatores.
Ela tem uma simplicidade que nos aproxima muito.
Minha avó é uma das pessoas com quem eu mais
converso sobre a novela e ela me conta sobre todos
os personagens. Ficou encantada quando eu contei a
ela que eu interpretaria a Filó. Ela adora a Tania Alves
e a Jussara, que fizeram a Filó na primeira versão.
E como está sendo dar vida à Filó?
LETÍCIA: Está sendo um presente porque é meu
primeiro trabalho na TV. Trabalhei como modelo por
sete anos e voltei ao Brasil em fevereiro de 2020 para
estudar artes cênicas. Desde então, estou estudando.
Eu tinha 19 anos quando comecei a trabalhar como
modelo, no Rio de Janeiro, depois viajei para Londres
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Joventino (Irandhir Santos) e Filó (Letícia Salles), atores da novela Pantanal. (Foto: João Miguel Júnior).
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onde fiquei dois anos. Depois disso é que voltei ao
Brasil com essa proposta de estudar teatro. Fiquei um
pouco nervosa ao fazer o teste com o Renato Góes,
ator que interpreta o Zé Leôncio na juventude. Mas foi
muito legal, uma experiência muito bacana. Tive esse
primeiro contato com o jogo de luzes, de câmera, e de
troca de diálogos. Foi muito importante para mim, eu
adorei tudo. Entre fazer o teste e receber a notícia de
que eu estava no elenco, foram uns dois meses. Fiquei
muito feliz. É o meu primeiro trabalho. É uma novela
grande...
Como foi a construção da personagem?
LETÍCIA: Quando me enviaram todas as características
da personagem Filó, comecei a buscar na internet
imagens da novela e vídeos. Assisti às meninas que
viviam nas currutelas, vi algumas entrevistas. Mas
acho que a experiência mais incrível foi depois que eu
cheguei ao Pantanal. Eu já estava construindo essa
personagem antes, mas estar ali, nessa vivência do dia
a dia, me aproximou da personagem e do ambiente
ainda mais.
Conversei com pessoas que já conviveram com
mulheres de currutela e todo dia descubri algo
diferente sobre a Filó. E isso foi fundamental para a
minha construção da Filó. Aliás, é uma personagem
que sempre estará em construção.
Eu fiz umas aulas de expressão corporal. Por ser
modelo, tenho a postura muito ereta, eu precisei
“desajustar”, ficar mais solta, sentir meus pés mais
firmes e enraizado no contato com a terra.

  Para você, quem é a Filó?
LETÍCIA: A Filó é uma personagem mulher que sente
um amor que, hoje em dia, é muito difícil de a agente
encontrar. Ela é uma "loba", porque cuida da matilha.
Ela tem sororidade, isso é incrível!
Como foi seu processo de caracterização da Filó?
LETÍCIA: Tive que colocar aplique para fazer uma
extensão no cabelo e foi ótimo. Gravo com ele solto,
às vezes meio preso, como quando estou na cozinha.
E maquiagem quase nada, só tirar umas imperfeições
da pele, mas é tudo muito natural.
Você já conhecia o Pantanal?
LETÍCIA: Não, foi a primeira vez. Fiquei empolgada
ao estar lá, mas triste de ver a seca. Temos um
bioma muito rico, administrado de maneira muito
irresponsável. Aos domingos tínhamos o dia de folga
e fui conhecer as outras fazendas onde são gravadas
as outras cenas. Tive a oportunidade de mergulhar no
rio também, foi muito legal essa experiência.
Como foi gravar no Pantanal?
LETÍCIA: Mágico! E muito quente (risos). Mas foi
muito importante, porque lá encontrei mais ainda a
Filó e pude sentir as vibrações do Pantanal. O calor foi
mais difícil no começo, mas acabei me habituando.
Até porque, como sou carioca, calor é meu segundo
nome. Experimentei coisas novas, como o tererê e a
sopa paraguaia, que é muito gostosa. Não deu nem
tempo de sentir saudade de nada do Rio de Janeiro.
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Precisou fazer algum workshop?
LETÍCIA: Fiz workshop de três dias, de
culinária. Aprendi a fazer curau de milho, uns
doces de mandioca muito gostosos, limpar
peixe e descascar mandioca. A atriz Dira
Paes, que interpreta a Filó na segunda fase,
fez o workshop comigo, o que foi incrível.
Você tem uma relação próxima com a
natureza?
LETÍCIA: Desde pequena nunca tive muito
contato com a natureza, apesar de gostar
muito, defender demais. Agora estou
começando a ficar mais confortável, a lidar
melhor com a natureza. Eu até brinco com a
Bruna (Linzmeyer) que ela é a Filó e eu sou a
Madeleine. Eu tenho medo de tudo e ela fica
super à vontade no contato com os animais.
(Risos).

POESIA

ARARA
Por Roberto Solano

Arara, arara, por que me olhas?
Teus olhos são perguntas
Os meus não respostas.
Arara, arara, por que essas cores?
Porque sou aquarela, do mato, Brasil
Porque divina sou.
Arara, arara, por que gritas tanto?
Pra te mostrar a verdade que não ouves
Pra te acordar humano sem cor e sentimentos.
________________

__________
‘Pantanal’ é escrita por Bruno Luperi,
baseada na novela original escrita por Benedito
Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério
Gomes, direção de Walter Carvalho, Davi Alves,
Beta Richard e Noa Bressane. A produção é de
Luciana Monteiro e Andrea Kelly, e a direção
de gênero é de José Luiz Villamarim.

Os poemas de Roberto Solano são publicados periodicamente
na WaveMagazine.ca
SOBRE O AUTOR: Roberto Solano Carneiro de Novaes, nascido e criado
no Rio de Janeiro, é filho de um casal Pernambucano que migrou para o
sudeste. "Tive tive um professor de português que me abriu para o mundo
das letras. Com um pé na criação, no imaginário, me fez crescer flutuando
nas possibilidades infinitas até eu ler João Guimarães Rosa, onde eu
descobri a perfeição. Depois, me veio a poesia. Pelas mãos de um tio
distante (Manuel Bandeira) e esbarrando no Carlos Pena Filho, fui achando
meu cantinho literário. Hoje, já aposentado da engenharia, me divirto
criando personagens e escrevendo sobre outros que, afortunadamente,
esbarrei na vida real. O que procuro é a emoção no mais simples possível:
o riso leve, a leitura breve, o prazer do escrito, se possível nas estrelas."

WaveCanada.ca
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Port
Coquitlam

Uma cidade pequena
na Colúmbia Britânica
como opção de vida

Q
8

Por Fernanda Salla

uando chegaram ao Canadá, Angela Berlinck
e o marido, Emerson Faria, foram morar no centro
de Vancouver. Mas a vontade de comprar um
apartamento que comportasse a família, que queriam
iniciar, os fez procurar outros locais próximos e mais
acessíveis financeiramente. Foi aí que acharam o lar
que queriam em Port Coquitlam, há 30 quilômetros
de sua vizinha mais conhecida. “Nos encontramos
por aqui, pois há várias opções de lazer e de serviços,
com um custo de vida mais em conta. Além disso,
continuamos fazendo quase tudo a pé, que foi um
hábito que adquirimos ao viver em uma área tão
central de Vancouver”, diz Angela.
A mudança de país aconteceu em 2011, quando
tanto Angela quanto Emerson vieram como
estudantes de inglês, matriculados em um curso
de um ano, em uma escola de idiomas. “Na época
sabíamos que tínhamos o direito de aplicar para visto
de trabalho, depois desse período”, conta ela. A
decisão foi tomada pela busca de mais segurança e
qualidade de vida para a família que queriam iniciar.
Depois de buscarem informações sobre imigração
para diferentes países, viram que o Canadá era o
que oferecia mais oportunidades e que a Columbia
Britânica parecia ser uma excelente opção, pelo
clima ameno e pela riqueza natural. Já em terras
canadenses, eles se casaram e começaram a planejar
os próximos passos profissionais e pessoais.
No Brasil, Emerson era professor de educação
física na rede pública na cidade de Sumaré, no
interior de São Paulo. Ele deixou a docência para

Angela com o marido Emerson e as filhas Helena e Izabella (Foto: arquivo pessoal)

trás em busca de novas oportunidades profissionais
no novo país. Já Angela teve que dar uma pausa em
uma carreira de dez anos em advocacia no Brasil, o
que não foi fácil, visto que o diploma brasileiro não
é válido para ela poder advogar no novo país. “Amo
minha área de atuação e não queria abrir mão dela de
uma vez, apesar de saber que ao sair do Brasil, eu teria
um caminho a percorrer, até conseguir me recolocar
no mercado”, conta. Graças a muita parceria entre os
dois, eles conseguiram traçar um percurso de sucesso
para alcançarem seus objetivos.

Estudo, planejamento e
adaptação
“O maior desafio para mim era encontrar emprego
na minha área”, conta a brasileira. Após o fim do ano
de estudos de inglês, Emerson começou a trabalhar
em uma padaria local enquanto ela se dedicava a um
curso relacionado ao campo legal no Douglas College.
“Essas aulas não me qualificam para atuar como
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advogada no Canadá, já que teria de fazer parte dos
estudos superiores aqui, para complementar minha
formação brasileira. Mas já era uma certificação
canadense, que me abriria portas para o ramo do
direito em BC”, conta. A teoria Angela já tinha,
assim como uma vasta experiência no Brasil. Mas era
preciso também ter alguma passagem profissional
canadense, mesmo que fosse em um emprego sem
relação nenhuma com a advocacia. Foi então que ela
começou a trabalhar em uma escola de inglês. Depois
de se formar, em 2015, conseguiu a vaga relacionada
ao direito no mesmo ano. “Enviei meu currículo para
um escritório de advocacia em Burnaby e passei na
entrevista. Lá, eu trabalhava no campo que estava
acostumada antes de vir para o Canadá, que era atuar
no campo legal relacionado a negócios. Ainda quero
fazer os estudos necessários para me tornar advogada
aqui também. Sei que é uma questão de tempo, uma
vez que consegui me manter profissionalmente na
minha área”, conta Angela.

Já um pouco mais estabilizada, Angela engravidou
e mudou-se para Port Coquitlam, onde a filha Helena
nasceu, hoje com 4 anos. Depois de ter crescido na
carreira dentro do escritório, engravidou da segunda
filha, Izabella, com 2 anos atualmente. Foi aí que a
parceria com Emerson se mostrou ainda mais forte.
Emerson queria voltar a estudar para, enfim, fazer
uma transição de carreira. Então, pensava em largar
o emprego na padaria. Ainda de licença, Angela
encontrou uma vaga interessante em um escritório
de advocacia a cinco minutos da nova casa. Ela se
candidatou e passou no emprego. Como Izabella
estava com quatro meses, aplicaram para a licença
parental e Emerson passou a ficar em casa com a
filha o restante do ano, conciliando com o curso de
Immigration no Ashton College. Hoje, ele é consultor
de imigração e Angela já cresceu no novo emprego,
comprovando que é possível dar muito certo
profissionalmente ao imigrar.

“A gente gosta muito daqui e não pretende sair. A qualidade de
vida que conquistamos, como ter tempo para nossas filhas e
segurança para todos nós, é algo que não tem preço"

Ponte Port Mann ligando Surrey
e Coquitlam, na Colúmbia Britânica
Foto: Brianat | Dreamstime.com

Como é Port Coquitlam
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Port Coquitlam fica perto de outras duas cidades:
Pitt Meadows e Coquitlam. Junto com as vilas de
Anmore e Belcarra, elas formam uma charmosa
região conhecida como Tri-Cities, cercada de
natureza. Lá não são permitidas construções maiores
do que 4 andares – ao menos em grande parte do
município. Com um centrinho histórico e muitas
opções de serviços e lazer, Port Coquitlam torna-se
uma alternativa mais barata a Vancouver, tanto em
termos de moradia, quanto relacionados a outros
gastos. “Mesmo os preços por aqui ainda sendo
relativamente altos, já faz bastante diferença ao que
estávamos acostumados em Downtown. Além disso,
aqui do lado existe um centro comunitário, em que
há piscina, espaços esportivos e atividades gratuitas.
Há parquinhos diversos para as crianças, parques com
espaços para piquenique e é possível fazer muita coisa
a pé”, diz Angela.
No verão, o rio Coquitlam é uma das principais
atrações, onde dá para descer com uma boia pela
correnteza leve. O lago Sasamat, localizado na área
de Belcarra, também vale a visita, com trilhas e uma
infraestrutura para passar o dia com a família e amigos.
Natureza e locais para admirá-la não faltam ao redor.
Grande parte do comércio se concentra em bolsões
com grandes áreas de estacionamento. Apesar de não
ter estação de metrô, é possível chegar de ônibus até
a mais próxima, em Coquitlam, em poucos minutos.
“Não sinto falta de nada em relação à cidade grande,
a não ser dos amigos que fizemos lá. Como é um lugar
menor, acabamos conhecendo bastante gente, mas
não há muitos brasileiros por aqui. Acredito que nas
outras duas cidades próximas existam mais”, afirma
a advogada.
Já quanto se trata do Brasil, a família faz falta. Para
matar as saudades de casa, Angela fala que costuma
preparar um cardápio bem brasileiro, com arroz e
feijão sempre. Apesar disso, ela está convicta de
que seu lar é mesmo Port Coquitlam. Hoje eles têm
a residência permanente (PR) e já deram entrada
ao pedido de cidadania, para o qual fizemos a prova
em dezembro. “A gente gosta muito daqui e não
pretende sair. A qualidade de vida que conquistamos,
com tempo para nossas filhas e segurança para todos
nós é algo que não tem preço. Acredito que ter vindo
consciente das dificuldades fez com que o percurso
até chegar onde estamos fosse mais tranquilo”,

O centro comunitário de Coquitlam, Colúmbia Britânica (Foto: arquivo pessoal)

reflete a brasileira, que ainda quer conseguir o
diploma para exercer a advocacia no Canadá. “Meu
marido me incentiva muito, e nós conseguimos ver
nosso desenvolvimento aqui ao nos apoiarmos um
no outro. Mesmo sendo difícil no começo, eu acabei
me encontrando na área em que já atuava e ele se
reinventando para algo que gosta”, finaliza Angela.
__________
Para saber mais sobre Port Coquitlam, visite o site
oficial da cidade: https://www.portcoquitlam.ca/

Conheça outros lugares
da Colúmbia Britânica
Acesse o site WaveCanada.ca e acompanhe as
reportagens semanais da série Colúmbia Britânica
não é só Vancouver, um projeto apoiado pelo Local
Journalism Initiative (LJI), iniciativa responsável por
fomentar a criação de produções jornalísticas sobre
comunidades de todo o Canadá. No site da Wave
você vai ler sobre:
• A vida em Ladner e Tsawwassen
• Adaptação e vida em Chilliwack
• Vale Okanagan
• Conheça Bella Coola
... e muito mais!
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FELIZ DIA DA FAMILIA
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@liuna183 | www.liuna183.ca
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Um
sonho
em
família
Pão de queijo Farm Minas conquista o Canadá
Quando o assunto é morar com a família no exterior, as dificuldades podem ser multiplicadas devido a muitos
fatores que vão sair com você do país. No entanto, com base no seu planejamento e nos motivos que o levou
a essa decisão, mesmo com dificuldades, todo o esforço pode valer muito a pena.

F
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Por Marcello Pereira

oi com muitas expectativas em busca de
um futuro melhor, que o casal Fábio e Mylene,
profissionais de educação física, saíram da cidade de
Belo Horizonte - Minas Gerais, para viver na cidade
de Toronto, Canadá, onde hoje são proprietários da
Farm Minas, empresa que trabalha com a produção
de pão de queijo e requeijão em 4 províncias do solo
canadense.
“O começo não foi nada fácil”, comenta Fábio. O
casal aterrizou no Canadá no final de agosto de 2016
com 4 malas, 2 mochilas, aluguel de AIRBNB para
20 dias e uma única certeza: a de que teria que lutar
muito.
Fábio chegou a trabalhar na construção, em
restaurantes e na Amazon como motorista. Enquanto
Mylene estudou Sport Management durante 3 anos
em um college. Após formada, trabalhou part time em
um restaurante até que conseguiu o seu tão sonhado
emprego como coordenadora e gerenciamento de
esportes na liga de voleibol de Ontário.
Mas aí, veio a pandemia e os eventos foram
diminuindo. As entregas da Amazon triplicaram o
volume. O trabalho como driver estava uma loucura.
Foi então que estes dois mineiros tiveram uma idéia:
resolveram mudar os planos e expor seus dotes
culinários herdados de pais e avós fazendeiros, aliando
a expertise do empreendedorismo, e resolveram criar
a Farm Minas.
Direto de Minas Gerais, terra oficial do melhor
pão de queijo do Brasil, queriam aliar um nome forte
para conceituar uma marca e que ficasse gravada na
memória de quem provasse o produto.
A idéia e as primeiras bolinhas de pão de queijo
saíram de dentro de um apartamento. Na primeira
semana de venda em abril de 2020 venderam 12
quilos de produtos. Um ano depois, já em nova

O pão de queiro da Fam Minas é uma das principais linhas de produto da empresa.

sede, conquistaram supermercados brasileiros
e portugueses de Ontário, Manitoba e Quebec e
superaram a produção mensal de 1 tonelada de
produtos.
Hoje, prestes a completar dois anos de existência, a
Farm Minas se superou, criando um nome, superando
concorrentes e rompendo barreiras. Acabaram de
fechar contrato com a maior e mais conceituada
distribuidora de produtos portugueses, brasileiros e
latinos do Canadá.
Mas os planos não param por aí. O casal sonha em
ter uma sede própria numa fazenda, com uma lojinha
para venda de produtos e uma fábrica acessível
para visitação guiada onde os consumidores terão a
oportunidade de conhecer uma parte da produção e
armazenamento dos produtos Farm Minas.
_______________
Esta matéria faz parte de uma campanha da Wave
Canada 2022 de apoio aos pequenos empresários
brasileiros atuando no Canadá: #WaveCanadaBoost
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WAVE KIDS

A casa mágica
Por Ana Carolina Botelho

Eu vou contar para vocês
uma história que se deu comigo
e foi lá no tempo antigo
Foi na casa dos meus pais
eu tinha de 6 a 7 anos
talvez um pouco mais
Nessa idade eu gostava
de pular amarelinha
mas como brincar só era chato
eu convidava uma amiguinha
E quando chovia
quando faltava o sol
eu não podia sair de casa
brincava com linha e lençol!
O espaço não era grande
mas crescia com a imaginação
eu montava cabana de índio
no quarto com meu irmão
Teve uma vez
e posso contar
sempre gostei de pitangas
e as comia sem parar
Eu as dividia com vespas
e marimbondos
pode?!
não dá nem pra imaginar!
De galho em galho eu saltava
de macaquinha eu brincava
e com o vestido todo suado
eu ria e ria
porque nesta casa mágica,
tudo era pura alegria!

Fábio e Mylene

Com as dificuldades da
pandemia, estes dois
mineiros tiveram uma
idéia: resolveram mudar
os planos e expor seus
dotes culinários herdados
de pais e avós fazendeiros,
aliando a expertise
do empreendedorismo,
e resolveram criar a
Farm Minas.

SOBRE A AUTORA: Carolina Botelho é carioca da gema, do Cristo
Redentor e das avencas e Marias-sem-vergonha das serras e
cachoeiras. Curiosa, viajou por lugares e flores, por formas e cantos,
por gentes e plantas, por sonhos e poesias, dentro e fora do Brasil.
Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Costa Rica seguem sendo casa.
Os excelentes professores de português e literatura de sua juventude
seguem sendo mestres. Viagens, filmes e livros seguem sendo sonhos.
“Mundo, Mundo, vasto mundo...!”, pensava ecoando Drumond. E a
pequena mesa branca de gavetas amarelo ouro de sua infância, mais
que guardar o material de estudo, acolhia também sua inspiração.
Folhas brancas e também coloridas, lápis com ponta feita por gilete
ou apontador, tudo valia como companhia útil ao desenho das letras,
à decolagem das frases e ao vôo da imaginação. Fiquem com Ana
Carolina Botelho na Wave Kids e façam todos uma boa viagem!

WaveCanada.ca

WaveCanada.ca

13

WaveCanada.ca

Mudança de Carreira
Pensando em se reinventar? Mudar de carreira? Não tenha medo de
buscar ajuda. Muitas vezes, investir em um Couch Executive é uma boa
estratégia. Irá ajudar você a entender melhor seus próprios talentos,
potenciais, lacunas e ambições.
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Por Equipe Wave

Wave acaba de lançar uma nova série de podcast entrevistando pessoas que, em algum momento
de suas vidas, decidiram mudar o curso profissinal.
O podcast Reinventing Ourselves: Career Journeys
apresenta histórias da vida real de pessoas que se
reinventaram com sucesso ao longo de suas carreiras.
Pessoas que superaram as adversidades, encontraram novos propósitos, exploraram novos horizontes
e seguiram sua paixão.
Para esta série de podcast a Wave conversou com
Alexander Lutchin, CEO da Career Compass Canada.
Al, como é conhecido em seu meio profissional, trabalha como Executive Couch, e tem como função descobrir em seus clientes as suas paixões, habilidades e
oportunidades para uma aceleração de suas carreiras.
Já há muitos anos, ele e sua equipe ajudam empresários e funcionários a atingirem todo o seu potencial.
Leia a seguir, parte da entrevista com Alexander,
(traduzida e editada para esta publicação). Para escutá-la por completo, acesse a série Reinventing Ourselves: Carrer Jouney no site WavePlus.ca.
Siga agora, com Lauri entrevistando Al:
LAURI: Como CEO da Career Compass Canada,
você e sua equipe treinaram milhares de indivíduos
em transições de carreira. Então, eu sei que você
também tem sabedoria e conselhos para compartilhar com nosso público. Você poderia começar nos
contando um pouco sobre sua empresa?
AL: A Career Compass Canada é uma empresa especializada na e gestão de talentos de serviço com-

Você pode escutar os podcasts da Wave no site: wavePLUS.ca

pleto. Nós trabalhamos muito no que chamamos de
transição de carreira, que é um pouco do que estamos
falando hoje. Fazemos muita assessoria em Recursos
Humanos, também nos especializamos em coaching
executivo para desenvolvimento de lideranças e para
aumentar o desempenho das pessoas. Nossa equipe
está bastante focada em diversidade, equidade e inclusão. Também, lida com muitos compromissos de
recrutamento dentro de nossa divisão especializada
de Pesquisa.
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The podcast "Reinventing Ourselves - Career Journeys" was made possible through the generous support of Ontario Creates
Always on the move within Canada and the US, Vânia decided to invest in a career that would allow her to work
remotely. She worked for many years as a Research Biologist in remote areas of Brazil. But her Master's and Doctoral
degrees did not guarantee her a career that would fit her lifestyle in Canada. Seeking government support paid off.
Listen to Vânia's interview @ waveplus.ca

When faced with the need for career reinvention, don't
be afraid to ask for help. Acquiring mentors to better understand your own talents, potentials, gaps, and ambitions
is a good way. Many professionals do this! In this episode,
Alexander Lutchin, CEO of Career Compass, shares his
knowledge and advice on career coaching. Listen to Al's interview @ waveplus.ca

Stepping back to move forward professionally. Managing
entertainment events during the Rio Olympics piqued Mara’s
appetite for international exposure. An adventurer at heart, she
gladly joined her husband as his career took them to Montréal,
Québec. With a background in the Cultural Event Management
business Mara realizes that volunteering and networking are
keys to a new start. Listen to Mara's interview @ waveplus.ca

Douglas set his sights on pursuing a Ph.D. upon arrival in
Canada. While waiting for his official documents, he joined
the Brazilian Soccer Academy, an organization dedicated
to children’s sports and life skills development. He found
his calling as a coach and mentor.He completed a Sports
Management course and today shares his passion with Right to Play, one of the most high-profile non-profits in the
world. Listen to Dougla's interview @ waveplus.ca
Arnon's company is the realization of an immigrant who
never stopped believing he could turn his drea Although Arnon's initial studies in Brazil included Translation and Interpretation, it was an International Business program at Toronto's Seneca College that helped him discover his calling.
That led to a 10-year engagement with a German Multinational prior to launching his own successful enterprise.
Listen to Arnon's interview @ waveplus.ca
WaveCanada.ca
WaveCanada.ca
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LAURI: Quando você está trabalhando com pessoas que têm como perspectiva encontrar um novo
emprego, quais são as preocupações e os obstáculos mais imediatos que elas te trazem? E como você
ajuda a essas pessoas a superá-los?
AL: Há toda uma gama de potenciais barreiras que
surgem e nosso trabalho é ajudá-las a superar essas
barreiras. Pode ser apenas o choque emocional de
uma perda de emprego, pode ser o medo em torno da
instabilidade financeira, que, é claro, esperamos que
seja apenas temporário. Pode ser uma dessas condições ou podem ser muitas delas juntas. E também, há
um outro aspecto. As pessoas querem avaliar como
será seu futuro. A perda de um emprego, ou a decisão
por um novo emprego, pode ser uma oportunidade
muito positiva para alguém crescer em sua carreira.
Um bom momento para a redefinição de suas prioridades e busca das paixões, do que elas querem fazer.
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LAURI: Isso se aplica a alguém que está perdendo o emprego, ou alguém que está infeliz em seu
emprego atual.
AL: Isso pode envolver os dois cenários. Quero
dizer, hoje com o COVID-19, estamos ouvindo muito
sobre a frase da moda: a grande demissão. Há alguma
verdade nisso. Eles estão dizendo: "Ei, você sabe, estão trabalhando em casa, e esse trabalho remoto abriu
novas oportunidades para as pessoas". E também: "Ei,
talvez possamos fazer melhor, fazendo outra coisa.
Talvez seja hora de aprendermos algumas novas habilidades, explorarmos algumas novas oportunidades
e fazer uma redefinição de carreira, como chamamos.
E isso pode ser uma percepção muito positiva e muito
poderosa para alguém. Descobrimos que, em muitos
casos, as pessoas acabam se reerguemdo e encontram empregos melhores, ganham mais dinheiro e
definitivamente encontram mais felicidade.
LAURI: Então, quais são os passos específicos
que você toma para fazer essa avaliação e explorar
o potencial de sucesso de alguém?
AL: Por meio de uma série de conversas e sessões
de coaching, somos capazes de trabalhar com esse
candidato e descobrir onde ele quer chegar, o que
ele realmente quer fazer? Temos uma gama variada
de avaliações ajudarão o candidato a emprego, como
por exemplo, qual é a sua evolção de cargos, quais são
suas habilidades, paixões, habilidades de liderança e
inteligência emocional e interação com as pessoas.
Basicamente, um coach faz perguntas instigantes ao

candidato de forma a fazê-lo pensar e movê-lo para
uma zona forte e positiva. Então, ele pode visualizar
um crescimento e explorar diferentes oportunidades, se quiser. Desta forma, em vez de lidar com uma
perspectiva muito restrita, nós gostamos de fazer as
pessoas olharem com mais agrangência para as suas
carreiras, onde gostariam de estar daqui a três anos,
cinco anos, dez anos.
LAURI: Interessante. Parece uma experiência
muito motivacional.
AL: Bem, é. Isso é parte do nosso trabalho. Quero
dizer, nosso trabalho é criar novas experiências para
essa pessoa, para fazê-la pensar sobre o que quer
fazer. É muito emocionante para nós (enquando Executive Couch) e muito gratificante a prestação de um
serviço como este, de poder ver a carreira das pessoas
realmente crescerem. E tivemos muitas pessoas dizendo "eu nem pensei nisso antes", porque ficamos
tão presos com o que chamamos de "visão de túnel"
(visão limitada e condicionada) e isso simplesmente
acontece. Você se levanta de manhã e vai trabalhar,
remotamente ou precisa dirigir para o trabalho. Você
está nessa rotina, com um dia se misturando com outro, um mês se misturando com outro mês e outro ano
e outro ano. E então, de repente, você está na estrada
há 10 anos e está fazendo algo que talvez nem goste.
Ou talvez você goste e isso é ótimo.
Há todas essas áreas diferentes que gostamos de
explorar. E encorajamos as pessoas a realmente a empoderarem e assumirem o controle de suas carreiras.
Acho que uma das maiores mudanças que vimos nos
recursos humanos é que o RH não tem mais tempo
ou pessoal para ajudá-lo a desenvolver sua carreira.
Você mesmo tem que se orientar e "tomar as rédeas".
E você tem que estar procurando por novos cursos,
você tem que estar buscando novas oportunidades na
empresa. E você tem que estar sempre fazendo networking e procurando um mentor sólido.
__________
A entrevista com Alexander Lutchin, CEO da Career
Compass Canada, pode ser lida e escutada em sua íntegra no site WavePlus.ca - Os quadros ao lado apresentam todos os entrevistados dessa série de 10 episódios.
As entrevistas forma realizadas em inglês, mas você
encontrará, no site, um pequeno resumo também em
português. Confira os episódios e compartilhe com os
seus amigos e familares. Dê o seu "like" e deixe um comentário para os entrevistados.
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The podcast "Reinventing Ourselves - Career Journeys" was made possible through the generous support of Ontario Creates
It's dog life, but he is in charge of his! The Brazilian Dog Guru
shows us that it is possible to follow your dreams and convert
a life-long passion into a viable career. Fernando enjoyed
his job at Club Med and also built solid business skills within
the hospitality and automotive fields in Canada. But nothing
beats the satisfaction of working with what you love. Settling
in BC, he focused on becoming certified as a dog trainer.
Listen to Fernando's interview @ waveplus.ca
While working on event production for the Rio 2016
Olympics, Esequiel built a large international network
of contacts. This helped him land an incredible job with
Cirque de Soleil, the entertainment phenomenon in Québec, Canada. Brave and persevering in his decision to
settle with his wife in a new country, he recommends:
“Don't be afraid. Take a leap of faith, do some planning.
Listen to Esequiel's interview @ waveplus.ca
With a desire for work-life balance, Fernanda's Relocation business blossomed out of a life-long passion. A decade of rapid progress within the financial profession gave her
solid business skills. Although super-demanding, it allowed
her to travel the world, ultimately choosing to live in Canada. While she fell short in planning, she was still able to pursue a Master's degree and build a supportive local network.
Listen to Fernanda's interview @ waveplus.ca
As an Evangelical Pastor with the Baptist Church in a
small town in Brazil, Gerson was committed to helping his parishioners. Upon relocating to Canada, he
knew he would need to master English to serve in the
same role. With time and hard work, he again found his
calling as a Surveillance Coordinator, administering hope
within the Social Justice arena in St. Thomas, Ontario.
Listen to Gerson's interview @ waveplus.ca
Entrepreneurship: she did it her way! After a decade of success within the finance industry, and immigrating to Canada,
Carolina set her sights on a custom-made career solution. As
a devoted mother of two children, Work/Life balance was a
must. Listen to her interview to discover how she combined
business smarts, creativity, and supportive partnerships to
establish a thriving Import/Export Consultancy.
Listen to Carolina's interview @ waveplus.ca
WaveCanada.ca
WaveCanada.ca
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Desejamos a todos um feLiZ fAmiLY DAY!

2365 St. Clair Ave West

18
176 maple Leaf Drive

Celebrações Semanais
AOS DOmingOS

QuArtAS-feirAS

às 5:30 pm e 7:30 pm
LINDAS CELEBRAÇÕES
instagram.com/Vidanovatoronto

às 7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

SextAS-feirAS

às 7:30 pm - ORAÇÃO DA VITÓRIA

youtube.com/Vidanovatoronto

facebook.com/Vidanovatoronto

exPerimente ALgO Diferente!
WaveCanada.ca
416.766.5695
| www.vidanova.ca

POESIA

FOGÃO A LENHA

Feliz Dia da
Família

Por Mário Borges

“Grandes coisas tem feito
o Senhor pela família.
Por isso estamos alegres”

Um encontro ao redor da brasa
Reúne pessoas para prosa
Tem a tradição de algumas casas
O cardápio de comidas gostosas

A

família é o nosso maior patrimônio. É mais
preciosa do que os tesouros mais caros e os troféus
mais cobiçados.
Infelizmente, porém, há muitas pessoas que
constroem seus monumentos de vitória sobre o
mausoléu da família. Chegam ao topo da pirâmide
social, mas deixam para trás os destroços de um
casamento arruinado. Alcançam o apogeu do
sucesso, mas largam para trás os filhos feridos.
Sua família é o seu maior tesouro. Invista na sua
família. Valorize a sua família.
Tenha tempo para a sua família. Converse mais
com os de casa. Dê toda atenção aos que são de
dentro. Aprecie sua família. Valorize os seus, mais
do que os que são de fora. Sente-se ao redor da
mesa com aqueles que são presentes de Deus.
Separe tempo para brincar com eles Participe
da vida deles. Tenha tempo para ouvir, conversar,
aconselhar e ser edificado no convivio dos seus.
De nada adianta você chegar ao pódio sozinho.
Essa vitória tem sabor de derrota. É precio chegar
junto, celebrar unido a vitória, levantar o troféu do
triunfo abraçados e felizes.
Nenhum sucesso compensa o fracasso da
sua família. Sua família é um presente de Deus.
Valorize-a. Ame-a e agradeça a Deus por ela.

Valores que não se perdem
Pessoas são nossas escolhidas
Nas panelas o almoço já ferve
Os momentos de nossas vidas
Tudo tem um gosto, um sabor
Gestos simples, mas importantes
Cada pessoa com o seu valor
Com uma conversa interessante
As cinzas marcam as nossas prosas
Mais um encontro que passamos
No outro dia e nas mesmas horas
O paladar da vida, que degustamos
SOBRE O AUTOR: Os poemas de Mario Borges revelam uma
perspectiva lírica, singela e pessoal de emoções e tradições,
frequentemente representando o folclore e raízes brasileiras.
Mário Borges é de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Poeta
e compositor, tem na sua genética a arte da poesia. Seu pais e
tios exercitavam o hábito de escrever e por isso, já aos 10 anos,
adormecia encantado pela poesia. Mas, as produções da família,
depois de circularem apenas na família, ficavam guardadas nas
escuras gavetas. E foi aos 39 anos de idade que, em um impulso,
escreveu um poema. As madrugadas eram boas companheiras,
mas as antigas gavetas não lhe pareciam o melhor destino de
suas composições: “Eu estou fazendo a mesma coisa que os
meus familiares fizeram e eu não quero isso para mim! Eu preciso
divulgar tudo isso em jornais, revistas, publicidade e na mídia em
geral!". Por que poesia é para brilhar fora da gaveta!
LEIA MAIS DE MÁRIO BORGES em WaveCanada.ca
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STARTING A BUSINESS?
GROWING A BUSINESS?

WE ARE HERE FOR YOU!
THE CREATIVE TEAM CANADA
ALL PRINT & DIGITAL
SERVICES, SEO, SMM
WEB + ONLINE STORES
CREATIVETEAM.CA

