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DA
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Canadá tem um novo rei, o Brasil elegerá
um(a) novo(a) presidente e, além disso, 2022 é ano
de Copa do Mundo. Haja coração!
Para os leitores e amantes de futebol, temos
uma boa surpresa nesta edição: um encarte destacável com a tabela de todos os jogos da Copa do Mundo. Reúna os amigos e acompanhe o torneio inteiro,
sem perder um só jogo!
A capa é uma imagem ilustrativa. Traz uma
composição simbólica dos dois assuntos principais do momento para a maioria dos brasileiros:
Eleições Presidenciais do Brasil e Copa do Mundo
2022. Destacamos a entrevista de Alethéa Mantovani com o cantor e ator Gabriel Sater e, também, o
novo programa Decora: Vida de novela, com streaming da Globoplay disponível em todo o Canadá.
E, claro, uma chamada para o novo rei do Canadá:
Charles III.
Christian Pedersen, editor da Wave Online,
relata sua experiência pessoal no artigo WheelTrans: Serviços de transporte acessível que facilitam a vida. Alecsandra Maciel apresenta o trabalho que vem sendo desenvolvido há 19 anos pela
Bryan's Place, uma iniciativa voltada a dar suporte
para famílias com filhos atípicos.
Leia também nessa edição: 10 curiosidades
sobre o Catar; RESP o subsídio para educação; o
fim do ArriveCAN; e compartilhamos uma receita
de Caipirinha com indicação de marcas de cachaça
disponíveis nas prateleiras e site da LCBO.
A seção Marketplace vem sempre com novidades de serviços oferecidos por brasileiros e portugueses. Boa leitura e Happy Thanksgiving.

ANUNCIE NA WAVE DO NATAL: BRAZWAVE@YAHOO.CA

Olha quem está feliz
lendo a Wave!
É o Maurício de Sousa,
criador da Turma da Mônica.
Leia a entrevista exclusiva
com o Maurício na Wave 100
Issuu.com/brazilianwave
WaveMagazine.ca
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Gabriel Sater

O cantor e ator fala sobre o momento de sucesso,
a parceria com o pai Almir Sater e muito mais...

o
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Por  Alethéa Mantovani, São Paulo

cantor e ator Gabriel Sater, 40 anos, está
tendo um ano de muito sucesso e visibilidade, impulsionado pelo papel do peão Trindade, seu personagem no remake da novela Pantanal, mais uma
das grandes audiências recentes da TV Globo.
Porém, este não é o único motivo, pois o canto
impecável que ele vem fazendo da canção “Amor
de índio”, que teve a participação do maestro João
Carlos Martins ao piano, e que é o tema principal do
casal Juma e Jove no folhetim, também está contribuindo para causar todo esse frisson no público.
O sucesso de Gabriel, que é filho de um dos
principais violeiros do país, Almir Sater, não é recente, afinal ele já vem trilhando uma carreira admirável e de muitas conquistas ao longo dos seus 22 anos
de profissão como cantor.
Já como ator, a sua trajetória não é diferente,
pois ele foi, inclusive, premiado nos Estados Unidos
por ter sido eleito o melhor ator protagonista do filme "Coração de Cowboy".
Porém, foi recentemente que ele se destacou
ainda mais e ficou bastante conhecido do grande
público, durante a segunda edição da trama pantaneira, uma história repleta de paixões, mistérios e
uma fotografia estonteante - algo que ajudou a retomar a ótima
audiência para o horário nobre da emissora.
O músico conta que ficou admirado com a abrangência da
novela e que sentiu bem de perto o carinho do público. “A novela
é uma instituição nacional. Em horário nobre então, nem se fala!
A nossa imagem chega por meio dela a lugares tão distantes, em
cada casa... Isso é tão sensacional!” – enfatiza o ator. E ele destaca
ainda: “O carinho do público é maravilhoso, eu fico muito feliz pelo
reconhecimento de um trabalho bem-feito, por uma atuação convincente e, principalmente, por emocionar as pessoas com a minha
música” - destaca.
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O cantor e ator Gabriel Sater - (Foto: Divulgação)

Ele afirma também que reviver o personagem interpretado
pelo pai foi uma experiência sensacional. E melhor ainda, junto
com ele, pois Almir também esteve na trama deste ano, mas em
outro papel. “Foi maravilhoso poder interpretar esse personagem
icônico ao lado do meu pai! Eu pesquisei muito com ele sobre a
construção do Trindade lá de 1990. Nós conversamos muito sobre
a novela original, os bastidores, as lendas e os mitos pantaneiros...
Foi uma escola!” - conta Gabriel.
Sobre a vida pessoal, o astro é bastante reservado. Ele está
casado há 16 anos com a produtora Paula Cunha, 42 anos e eles
não têm filhos.

Entrevista com
Gabriel Sater
Por  Alethéa Mantovani, São Paulo

WAVE – Como foi para você fazer a novela Pantanal ao
lado do seu pai, Almir Sater, num papel que já tinha sido
interpretado por ele na primeira versão? Ele te deu algumas dicas?
Gabriel SATER – Foi maravilhoso poder interpretar esse
personagem icônico ao lado do meu pai, o seu intérprete
original. Eu pesquisei muito com ele sobre a construção
do Trindade lá de 1990. Nós conversamos bastante sobre
a primeira novela, os bastidores, as lendas e os mitos pantaneiros... Foi uma escola! A principal dica que ele me deu
foi buscar a minha construção e o meu caminho, pois assim eu poderia apresentar algo original.
WAVE – Existiu algum tipo de comparação entre você e
o seu pai, tanto na novela, por você ter vivido o mesmo
personagem que ele, quanto durante a sua trajetória
musical? Se sim, como você lidou com isso?
GABRIEL SATER – Sempre existiu e existirão comparações entre mim e o meu o pai, em qualquer trabalho que possamos realizar. Eu lido com isso da melhor
forma possível, pois estou sendo comparado a um
mestre em sua arte. Como não encarar isso como um
elogio!? Somos pai e filho, mas buscamos sempre construir nossos caminhos artísticos individualmente, cada
um à sua maneira, priorizando sempre, é claro, o respeito à arte e qualidade musical. Eu tenho uma profunda admiração pela obra do meu pai e ele sempre
será uma das minhas principais referências na música.
WAVE – Além do seu pai, quais foram os atores que serviram de inspiração para você na teledramaturgia e no
cinema?
GABRIEL SATER – Nossa, eu admiro tantos atores que seria injusto citar apenas alguns, mas o Jackson Antunes é um
ator maravilhoso com quem eu tive a honra de trabalhar.
Ele fez o meu pai no filme “Coração de Cowboy” e eu tenho um enorme carinho por ele. O Marcos Palmeiras também, pois além de um ator maravilhoso é um ser humano
formidável. É tão bom quando podemos admirar tanto
a arte quanto a pessoa por trás dos personagens, não é?
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Além de
cantor e ator,
Gabriel Sater
é compositor,
instrumentista e
produtor musical
WaveMagazine.ca

Eu acho isso sensacional! Especificamente para construir
o Trindade, a minha inspiração veio de mais de 150 filmes
e episódios de séries com a temática de suspense e terror
que assisti e reassisti. Pessoalmente, eu sou muito fã desses gêneros, então foi um prazer rever grandes e novos
clássicos para trazer essa densidade ao “peão com pacto”... (risos) Eu não priorizei um artista apenas, pois fui
fundo na temática. O filme como o clássico “O Exorcista”
e séries como “Taboo, Penny Dreadful e Desalma” foram
companheiras de longas horas.

"Eu não posso reclamar dos fãs
que me param (...) muito obrigado
a todos por esse amor"
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WAVE – Quais foram as maiores dificuldades encontradas por você na carreira?
GABRIEL SATER – Eu comecei na música como instrumentista e confesso que não é um mercado fácil para se
trabalhar no Brasil, pois não é muito valorizado. Além disso, é extremamente técnico e que exige dedicação absoluta. Um instrumentista tem a rotina de um atleta, pois
deve estudar assim como um deles tem que treinar. Outra
dificuldade que todo músico ou cantor em começo de carreira tem no Brasil é o acesso à divulgação da sua música
nas rádios. Poucas delas dão espaço para artistas novos,
pois o que acabada definindo as grades de programação
é o valor investido para a música tocar. Porém, os artistas
novos não têm, justamente, o dinheiro para investir, né?
Por isso, eu sou extremamente grato às rádios que abriram as portas para a minha música quando eu ainda era
desconhecido do grande público.
WAVE – Você declarou ter se emocionado bastante ao término da novela com o desfecho do seu personagem. Como
foi esse momento? Você gostou do destino que o autor deu
para ele?
GABRIEL SATER – Todo final é sempre muito triste. Eu
costumo me apegar muito aos personagens que interpreto, pois me dedico demais e vivo para aquele ser durante a
realização do trabalho. Pensar em nunca mais vestir aquele figurino, entrar naquela locação, encontrar os amigos
queridos de elenco é de doer o coração. O Bruno Luperi
fez um trabalho maravilhoso! Pantanal é um sucesso absoluto e eu serei eternamente grato por esta oportunidade que ele me deu. Essa novela mudou a minha vida!
WaveMagazine.ca

O cantor e ator Gabriel Sater - (Foto: Divulgação)

Agora, como fã que eu sou do casal “Trirma” (Trindade e
Irma), com certeza eu desejava que o final deles fosse diferente da primeira versão na novela.
WAVE – Como você lida com o assédio do público? Já
houve alguma situação mais complicada ou que tenha
passado dos limites no que diz respeito a esta questão?
GABRIEL SATER – O carinho do público é maravilhoso,
eu fico muito feliz pelo reconhecimento de um trabalho
bem-feito, por uma atuação convincente e, principalmente, por emocionar as pessoas com a minha música. Eu não
posso reclamar dos fãs que me param, pois é sempre uma
abordagem positiva, com muito amor e respeito. Nas redes sociais também é uma chuva de afeto e positividade.
Muito obrigado a todos por esse amor!
WAVE – Apesar de você já ter feito outros trabalhos,
tanto na TV quanto no cinema, inclusive com a conquista de um prêmio nos Estados Unidos como o melhor ator
protagonista no filme "Coração de Cowboy", o seu personagem em Pantanal te tornou mais conhecido e próximo
do grande público por estar em uma novela do horário nobre? Você sentiu essa diferença?

"Quero levar a minha música (...) para os países
onde eu nunca toquei. E o Canadá está nessa lista"
GABRIEL SATER – Com certeza! A novela é uma instituição nacional. Em horário nobre então, nem se fala! A nossa imagem por meio dela chega a lugares tão distantes,
em cada casa... lugares que eu nunca conheci ou imaginei
estar pessoalmente, onde a minha música jamais chegou.
Isso é tão sensacional! É uma história de amor e respeito à
natureza e à vida, que chega em cada recanto desse país
e nos une para comentar, rir e chorar. Hoje em dia isso é
raro! Portanto, eu fico extremamente feliz que uma novela rural, com enfoque na preservação ambiental do bioma
do Pantanal, algo tão significativo pra mim, tenha gerado
tanto amor e engajamento. Viva o Pantanal!
WAVE – Você já pensou em expandir a sua carreira para
o exterior, lançar músicas com cantores estrangeiros ou
mesmo fazer algum personagem em alguma produção
fora do país? Já surgiu algum convite?
GABRIEL SATER – Quando eu penso nos atores, diretores
e músicos estrangeiros que eu admiro tanto, não dá pra
deixar de sonhar com a possibilidade de trabalhar algum
dia com eles. É muita gente boa e talentosa nesse mundão pra se fazer um “feat”! Agora, que eu acabei de gravar
a novela, estou totalmente focado nos meus shows, pois
durante as gravações foi quase impossível conciliar. Felizmente, eu estou fazendo muitos shows, mas ainda quero
levar a minha música para os lugares mais distantes, para
os países onde eu nunca toquei. E o Canadá está nessa lista. Eu participei de uma live para o público brasileiro no

Canadá, no começo da pandemia, em 2020, e a receptividade foi especial. Espero em breve estar pessoalmente no
país para fazer muita música boa e receber muitos abraços calorosos.
WAVE – Quais são os seus próximos projetos?
GABRIEL SATER – Eu estou rodando o Brasil com o meu
novo show “Noites Pantaneiras”, que traz no repertório
composições autorais, muitas músicas apresentadas na
novela Pantanal (2022) e releituras de temas de grandes
artistas que foram importantes na minha carreira. Além
desse show, eu também estreei um outro super especial
ao lado do maestro João Carlos Martins, um ícone da música erudita mundial, e sua orquestra Bachiana Filarmônica Sesi SP, intitulado “Do Clássico ao Pantanal”. Agora nós
estamos trabalhando para rodar o Brasil e o mundo com
esse show. Ainda esse ano sairá o meu novo álbum “Erva
Doce”, lançado ao longo da exibição da novela Pantanal
e que virá recheado de músicas com alma pantaneira. As
músicas e videoclipes desse CD já vem sendo lançadas
mês a mês nas plataformas digitais e no Youtube. Até dezembro, eu lançarei o trabalho completo com um encarte especial e muitas fotos lindas para colecionador, hein!
Confiram as canções e videoclipes do álbum Erva Doce no
meu canal oficial youtube.com/gabrielsateroficial. E me
sigam no Instagram @ gabrielsateroficial para mais novidades. Um beijo para todos!

WaveMagazine.ca
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Feliz Dia de Ação de Graças
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O Brasil nos próximos 4 anos

O

Desafios de quem for eleito presidente
Por Redação, Toronto

ano de 2022 é importante para os brasileiros. É ano
de Copa do Mundo e, também, de Eleições Presidenciais no Brasil.
São eventos distintos, mas ambos mexem com o coração e a paixão
da grande maioria dos brasileiros que vive no país ou no exterior. Torcidas esportivas se misturam a torcidas políticas e os dois temas são
frequentemente debatidos em rodas de conversa, com palpites, sonhos, esperanças de vitórias e também discussões sobre os desafios
que o país tem à sua frente, nos próximos 4 anos.
A BBC News Brasil fez uma pesquisa direta com especialistas
de diferentes áreas. Pediu que eles apontassem quais são os principais problemas do país que o(a) vencedor(a) das eleições presidenciais deste ano terá que enfrentar nos próximos quatro anos.
Cinco áreas tiveram destaque: economia, saúde, educação,
segurança pública e meio ambiente. Essas áreas, de acordo com
BBC, coincidem parcialmente com as preocupações indicadas pelos brasileiros em pesquisas de opinião pública pelo Datafolha: saúde (22%), violência e economia (15%), desemprego (12%), inflação
(10%), e educação (9%). Para os especialistas entrevistados, algumas áreas merecem especial atenção do próximo governo:
1) Economia: Os desafios apontados foram o combate à chamada estagflação, (recessão associada à inflação alta), redução do
desemprego e aumento da rede de proteção social para a população mais vulnerável.
2) Saúde: Recuperar o padrão de atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) e lidar com a demanda reprimida causada
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pela covid-19; enfrentar o possível surgimento de epidemias que
antes estavam controladas; e ampliar as fontes de recursos destinadas para a saúde pública.
3) Educação: Os principais problemas são a melhoria da qualidade da aprendizagem nos ensinos fundamental e médio, combate à evasão escolar e aumento do engajamento do aluno com
a escola.
4) Seguranca pública: Na avaliação do pesquisador Renato
Sérgio de Lima, que faz parte do Forum Brasileiro de Segurança
Pública, mesmo diante da tendência de queda na taxa de homicídios no Brasil, quem assumir o governo em 2023 terá três grandes
desafios na área da segurança pública: reestruturar as carreiras
policiais e aumentar a integração dos órgãos que atuam no setor;
conter o crescimento de facções e milícias; e enfrentar a violência
contra mulheres.
5) Meio-ambiente: O desafio é a redução das taxas de desmatamento na Amazônia.
O consenso entre os especialistas ouvidos na pesquisa da
BBC News Brasil é de que os desafios apontados são urgentes e,
se não forem enfrentados por quem quer que esteja no comando
do Palácio do Planalto a partir de 1º de Janeiro de 2023, o Brasil
sofrerá consequências no curto, médio e longo prazos.
__________
Fonte: BBC News Brasil, Brasília
WaveMagazine.ca

Wheel-Trans
Serviços de transporte
acessível que facilitam a
vida de muitos em Toronto

A
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Por Christian Pedersen

vida é uma caixinha de surpresas! Eu moro em Toronto há 20
anos e desde que me mudei para cá, vira e mexe eu via aqueles micro-ônibus chamados de Wheel-Trans, mas nunca havia imaginado que um dia
eu precisaria deles.
O Wheel-Trans é um programa do TTC (Toronto Transit Commission)
que fornece serviços especializados de trânsito acessível porta a porta
para pessoas com deficiências temporárias e/ou permanentes, usando
sua frota de micro-ônibus acessíveis ou táxis acessíveis contratados. Eu
tive um problema de saúde no começo deste ano e, no momento, preciso
utilizar cadeira de rodas e andador para me locomover. Como eu e meu
marido não possuímos veículo próprio e temos nossos compromissos do
dia a dia, o jeito foi nos cadastrarmos para tal programa.
Por definição, os solicitantes podem se qualificar para o serviço, se
sua deficiência os impedir de usar o transporte convencional da TTC durante toda ou parte de sua viagem. As deficiências podem ser permanentes e/ou temporárias, como no meu caso, e são aquelas identificadas no
Código de Direitos Humanos de Ontário, incluindo, mas não se limitando
a deficiências físicas, sensoriais, cognitivas e de saúde mental. A elegibilidade não é baseada no tipo de deficiência, renda ou idade. Baseia-se
apenas na presença de uma deficiência que afete a capacidade de uma
pessoa viajar no transporte convencional.
O formulário pode ser preenchido por qualquer pessoa residente em
Toronto online (ttc.ca), mas há uma seção que deve ser preenchida por um
profissional de saúde regulamentado/licenciado. A lista de profissionais de
saúde aprovados pelo TTC inclui: médico, psiquiatra, fisioterapeuta, optometrista, audiologista, psicólogo, quiroprático, terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogo ou enfermeira registrada. Uma lista completa também está
no formulário de inscrição. O tempo necessário para decisão do TTC é no
mínimo de 14 dias, mas no meu caso demorou cerca de um mês.
Se você estiver registrado em um serviço de trânsito especializado
em outra cidade, o Wheel-Trans fornece até 30 dias de serviço. Se você
precisar de serviço além desse período terá que se cadastrar como qualquer outro cliente.
WaveMagazine.ca

Christian Pedersen usando os serviços do Wheel-Trans,
em Toronto (Fotos: Eric Major)

As viagens, às quais você paga tarifa como qualquer passageiro, podem ser reservadas com até uma semana de antecedência ligando para a linha de reservas, usando o serviço de telefone
automatizado ou usando o recém-lançado site Wheel-Trans Online Trip Booking. Nós temos usado a versão online, que permite informar o tipo de cadeira que você utiliza (se levará andador
também), se terá um acompanhante junto, receber informação
de quanto tempo levará para o transporte te buscar e pode até
mandar mensagem para o motorista. O tempo estipulado para
apanhar o passageiro é de 30 minutos.
Eu tenho utilizado o programa há algumas semanas e tem
funcionado bem. Por se tratar de uma cidade grande com muito trânsito e por ser um meio de transporte público, é importante
utilizar o bom-senso na hora de utilizá-lo. A gente procura reservar
viagens com antecedência, de preferência fora dos horários de pico,
dando tempo para chegada e saída do local.
Quando o ônibus chega, o motorista desce, abre uma rampa
(pelo lado ou por trás do veículo) e te empurra até dentro, coloca
travas de segurança na cadeira para não se mover durante o transporte e ainda coloca um cinto de segurança em você. Só quando estiver tudo seguro, a viagem começa. Quando chega ao destino, ele
te deixa na calçada ou até dentro do edifício (dependendo de onde
você queira).

Outras cidades canadenses possuem esse tipo de serviço
como Montreal, Niagara Falls, Mississauga, Ottawa, Calgary, entre
outras. Ainda bem que existe (em Toronto desde 1975) e tem facilitado muito as nossas vidas, até porque a gente nunca sabe quando
vai precisar.

Como aplicar para o serviço de
Wheel-Trans em Toronto:
Os solicitantes podem se qualificar para o
serviço de Wheel-Trans se sua deficiência
os impedir de usar o transporte convencional da TTC durante toda ou parte de
sua viagem. Visite o site do TTC, escolha
o idioma de sua preferência (informações
também em português) e confirme a sua
eligibilidade. Website: www.ttc.ca/

King Charles III

O novo rei do Canadá
O
Por Redação, Toronto
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Canadá é uma monarquia constitucional e, com o falecimento da rainha Elizabeth II, o rei Charles III tornou-se o soberano
do país.  O novo rei britânico é também monarca de outros 14 países,  
pertencentes ao Commonwealth of Nations, um grupo que agrega 56
Estados soberanos, ex-colônias britânicas em sua maioria.
O cargo de monarca não é hereditário. A sua nomeação é decidida pelos chefes de governo de cada um dos países pertencentes
ao Commonwealth. Assim, não é uma certeza que o Rei Charles III irá
continuar a ser monarca de todos os Estados sobre os quais Elizabeth II reinou, já que alguns deles já manifestaram seu interesse em se
tornar repúblicas independentes.
A matéria publicada pela BBC (Os países das Américas em
que o rei Charles 3º reina) destaca que, logo após a proclamação
de Charles III como rei, o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda,
Gaston Browne, declarou sua intenção de convocar um referendo
nos próximos três anos para fazer a transição para um sistema puramente republicano.
O governo da Jamaica tem planos e um cronograma semelhante.
O atual primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese,
também disse que quer realizar um referendo para tornar seu país
uma república, mas deixou claro que não pretende fazê-lo durante
seu primeiro mandato, que termina em 2025.
No caso da Nova Zelândia, a primeira-ministra, Jacinda Ardern, disse apoiar a transição de seu país para a república, mas após
a morte de Elizabeth II ela esclareceu que não promoverá essa mudança durante seu governo.
No Canadá, com a morte de Elizabeth II, abre-se espaço para
o debate sobre o papel da monarquia e, segundo uma pesquisa da
Ipsos para o Global News, 58% dos canadenses apoiam um referendo sobre a continuação da monarquia - um aumento de 5 pontos
em um ano.
Mas para o primeiro-ministro Justin Trudeau, a monarquia
constitucional assegura uma "estabilidade notável" para nosso tempo. "É um sistema que funciona, em uma era em que vemos como
nossas instituições democráticas e nossas democracias em todo o
mundo desmoronam um pouco", declarou Trudeau, que se nega a
reabrir o debate sobre papel da monarquia no Canadá.
"Para mim, não é prioridade, nem sequer é algo que pretenda debater", disse o chefe de governo canadense em entrevista, em
Londres, à Rádio Canadá, na véspera do funeral de Estado da rainha
Elizabeth II.
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Rainha Elizabeth II, falecida este ano, aos 96 anos, aparece com o filho,
agora o rei Charles III; o neto, o príncipe William; e o bisneto, o príncipe George.
(Foto: divulgação Palácio de Buckingham)

"Estamos em um momento tão complexo e complicado que
fazer uma mudança tão profunda em um sistema que está entre
os melhores e mais estáveis do mundo, para mim não é uma boa
ideia", insistiu Trudeau.
O Canadá é uma ex-colônia britânica, que se tornou independente em 1867 e permanece como uma monarquia constitucional,
cujo chefe de Estado é o representante da Coroa. Com o falecimento da rainha Elizabeth II, Charles III é agora, o "rei do Canadá".
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FASE DE GRUPOS
A

Senegal

X

Holanda

B

Inglaterra

X

Irã

A

Catar

X

B

EUA

Argentina

X

Arábia Saudita

Dinamarca

X

Tunìsia

Equador

México

X

Polônia

X

Pais de Gales

França

X

Austrália

Marrocos

X

Croácia

Suíça

X

Camarões

Alemanha

X

Japão

Uruguai

X

Coreia do Sul

Espanha

X

Costa Rica

Portugal

X

Gana

Bélgica

X

Canadá

Brasil

X

Sérvia

País de Gales

X

Irã

Tunísia

X

Austrália

Catar

X

Senegal

Polônia

X

Arábia Saudita

Holanda

X

Equador

França

X

Dinamarca

Inglaterra

X

EUA

Argentina

X

México

Japão

X

Costa Rica

Camarões

X

Sérvia

Bélgica

X

Marrocos

Coreia do Sul

X

Gana

Croácia

X

Canadá

Brasil

X

Suíca

Espanha

X

Alemanha

Portugal

X

Uruguai

Holanda

X

Catar

Tunísia

X

França

Equador

X

Senegal

Austrália

X

Dinamarca

País de Gales

X

Inglaterra

Polônia

X

Argentina

Irã

X

EUA

Arábia Saudita

X

México

Croácia

X

Bélgica

Coreia do Sul

X

Portugal

Canadá

X

Marrocos

Gana

X

Uruguai

Japão

X

Espanha

Camarões

X

Brasil

Costa Rica

X

Alemanha

Sérvia

X

Suíça
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10 curiosidades do Catar

O

Por Teresa Botelho, Toronto

Catar, ou Qatar, é o país que irá hospedar a Copa do
Mundo FIFA 2022. Desde sua história e sociedade até sua geografia e população multicultural, é um dos países mais fascinantes do
mundo. Na edição Nº 102 da Wave, escrevemos um pouco sobre a
cultura e alguns costumes do Catar. Para esta edição, reunimos 10
curiosidades sobre esse pequeno país.
1. Qual é a população do Catar?
O Catar tem aproximadamente 2,9 milhões de pessoas, das quais
cerca de 90% vivem em Doha, a capital. Os trabalhadores estrangeiros representam cerca de 88% da população.

7. Sabia que no Catar a proporção, na população residente, é de
três homens para cada mulher?
O Catar tem a maior proporção entre homens e mulheres do mundo. De acordo com os últimos números do censo de setembro de
2020, os homens superam as mulheres em Doha em cerca de três
para um, com apenas 754.592 mulheres em uma população de
2.723.624 habitantes.

2. Por que o Catar é o país mais rico do mundo?
O Catar controla cerca de 13% das reservas mundiais de petróleo.
Uma população pequena, aliada à quantidade de petróleo produzida, garante ao Catar o título de país mais rico do mundo.
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3. Qual o idioma falado no Catar?
O árabe é a língua oficial do país e o inglês é de uso comum. Hindi,
persa e urdu são frequentemente ouvidos entre a grande população de estrangeiros.
4. Quem mora no Catar?
Os cidadãos do Catar são árabes e representam cerca de 12% da
população total, seguidos por outros árabes nascidos em outros
países (13%), indianos (24%), nepaleses (16%), filipinos (11%) e naturais de Bangladesh e Sri Lanka (5% cada). Existem 250.000 filipinos no país, tornando-os o terceiro maior grupo de expatriados.
5. Sabia que o Catar é o 2º país mais plano do mundo?
O ponto mais alto do país tem apenas cerca de 103 metros. Somente as Ilhas Maldivas no oceano Índico, são mais planas, com um
ponto mais alto com menos de dois metros.
6. Sabia que Khor Al Adaid, no Catar, é um dos únicos lugares
onde o mar encontra o deserto?
As dunas de areia do deserto são sempre impressionantes, mas
Khor Al Adaid, ou Mar Interior, é algo muito especial. A área, que
foi declarada reserva natural em 2007, é um dos poucos lugares do
mundo onde o mar encontra o deserto. Na verdade, o Catar está
tentando fazer com que a área seja nomeada Patrimônio Mundial
da UNESCO.  
WaveMagazine.ca

8. Sabia que robôs são usados para

corridas de camelos no Catar?
Sim, você leu corretamente. No Catar as corridas de camelos são
muito populares. Acontecem na Al Shahaniya Camel Racing Track
entre outubro e fevereiro de cada ano. Originalmente, as crianças
eram usadas como jóqueis para os camelos, mas os robôs têm sido
usados desde 2004, por razões de saúde e segurança. Os robôs são
controlados remotamente por pastores de camelos.
9. Quais são as atrações mais populares do Catar?
O país é conhecido internacionalmente por seus safáris no deserto,
sítios arqueológicos, fortes, Ilha Banana, Museu Sheikh Faisal Bin
Qassim Al Thani, manguezais de Al Dhakira, corridas de cavalos e
camelos, praias populares, hotéis e shoppings luxuosos. Mas, para
um bom turismo, é preciso planejar, pois as temperaturas durante
os meses de verão, em média, costumam variar entre 40°C e 50°C.
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10. Qual é a essência do Catar?
O site oficial de turismo do Catar  descreve o país como um lugar onde a tradição e a modernidade se unem. Um país cujo povo
preserva suas raízes e tradições enquanto olha para o futuro e para o
crescente papel internacional do Catar nos negócios, na política e na
educação. Também, há um profundo respeito pela história do país:
sítios arqueológicos e objetos meticulosamente cuidados e escavados são protegidos no solo ou expostos em museus.
O Catar oferece de gravuras rupestres neolíticas à arranhacéus modernistas e animais marinhos cativantes em suas águas
transparentes. Também, shoppings espetaculares, aventuras no
deserto e locais de esportes internacionais.
O passado marítimo do país manifesta-se hoje pela contínua
veneração das águas cristalinas que rodeiam a península. A pesca
continua a ser uma paixão nacional, e os fãs podem desfrutar de
uma grande variedade de desportos aquáticos. O Catar permite
que os visitantes se reconectem com a natureza: de caiaque pelo
pântano de Al Thakira, passando pela emoção de um safári no deserto enquanto aprecia a majestade do mar interior, até o relaxar
na praia. O Catar reserva novas emoções e experiências para todos.
Oferece uma janela para o passado e um vislumbre do futuro, tudo
sob a égide da famosa hospitalidade árabe.
__________
Principal fonte: visitqatar.qa
Legenda e crédito das fotos:
Pg. 17-1: O horizonte de Doha, Qatar. Moderna e rica cidade de arranha-céus do Oriente Médio, vista aérea com bom tempo, meio-dia,
durante o verão quente e seco, com vista para a marina e a praia do
Golfo Pérsico/Golfo Arábico. © Dmitry Malov
Pg 17-2: Catar, anfitrião da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2022,
em um mapa com um pino de bola de futebol. © Juan Camilo Bernal
Pg 18-1: Vista aérea da ilha Pearl-Qatar em Doha através do nevoeiro da manhã. Catar, Golfo Pérsico. © Leonid Andronov
Pg 18-2: Interior do Shopping Center Villaggio Mall em Doha, Qatar.
© Typhoonski
Pg 18-3: População local em leilão de antiguidades na passagem do
mercado antigo souk Waqif. © Nanda3theye
Pg 18-4: Camelo em repouso com o deserto do Qatar ao fundo.
© Markus Kettler
WaveMagazine.ca

Subsídio para Educação
Você já ouviu falar do RESP?

O propósito de uma conta RESP é ajudar crianças e adolescentes no Canadá a terem os
recursos financeiros necessários para acesso futuro à educação de nível superior

T

Por  Natalia Payne-Sarti, Toronto

alvez você ainda não saiba, mas seu filho pode receber
até CAN$ 7,200 em subsídios do Governo Canadense para cobrir os
custos relacionados a educação superior.
Os cursos superiores no Canadá, mesmo em instituições públicas, são pagos. Ainda que os valores sejam menores para estudantes locais (Residentes Permanentes ou Cidadãos Canadenses)
do que para estudantes internacionais, estamos falando de custos
bastante significativos.  
Nacionalmente, estudantes matriculados em período integral em programas de Graduação no ano de 2022, pagaram em
média $ 7,000 em mensalidades. Projetando esses custos para o
ano de 2040 – quando os bebês nascidos agora estarão com idade
entre 17 e 18 anos – o custo médio anual de programas de Graduação deve estar em torno de $ 17,000. Essa é a projeção do Statistics
Canada, departamento do Governo Federal encarregado de produzir estatísticas sobre a população Canadense.     
Os benefícios vinculados a uma conta RESP podem ajudar, e
muito, as famílias a apoiarem seus filhos com o custo de educação
superior no futuro!

RESP é uma conta-investimento, registrada com o Governo Canadense, que dá acesso a crianças e adolescentes, residentes permanentes ou cidadãos do Canadá, aos seguintes
subsídios e benefícios de educação de nível superior oferecidos pelo governo:
Canada Education Savings Grants (CESG)
Subsídio pago diretamente a uma conta registrada RESP,
impulsionando os Savings de Educação de uma criança. A medida em que a família abre uma conta RESP e faz depósitos
nessa conta, o Governo adiciona 20% aos primeiros $ 2,500 em
contribuições feitas em um RESP a cada ano, podendo atingir
uma contribuição total de até $ 7,200 por criança beneficiária.  
Canada Learning Bond (CLB)
Subsídio adicional de até $ 2,000 oferecido pelo Governo
para as famílias de renda mais modesta. Os valores também
são pagos em uma conta RESP, mas diferentemente do CESG,
o CLB não fica vinculado a necessidade de depósitos feitos
pela família.

WaveMagazine.ca
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Decora:
Vida de novela

Q

Por Globoplay, Canadá

uem nunca desejou uma casa de novela? Na nova
temporada do ‘Decora’, que estreia no dia 16 de setembro, no GNT,
canal disponível para assinantes do Globoplay nos Estados Unidos
e Canadá, os cenários da teledramaturgia serão a inspiração para
a decoração na casa dos participantes do programa. Para comandar a atração, a arquiteta Stephanie Ribeiro, noveleira assumida,
ganha a companhia da atriz Claudia Raia, fã de decoração. Com
10 episódios, ‘Decora: Vida de Novela’ será exibido às sextas, às
20h45(horário de NY).
“O ‘Decora: Vida de Novela’ é meu Decora preferido por unir
duas paixões minhas: decoração e novelas. Fazer isso ainda mexendo com os sonhos e casas de famílias brasileiras é uma realização diária que materializa que viver bem é um direito. Somado a
isso, trabalhar com Cláudia Raia é um aprendizado constante, ela
soma tanto nas dicas de decoração quanto em trazer alegria pro
programa. Eu estou amando e me sentindo privilegiada em muitos
aspectos”, fala Stephanie.
Para realizar o sonho de casa de novela dos participantes,
Stephanie e Claudia assistem trechos, trocam referências e conversam sobre os cenários. Enquanto Stephanie toca a obra, Claudia vai conversar com atores sobre os bastidores de cada trama.

Quem nunca desejou ter
uma casa de novela?
Claudia Raia (esquerda) e Stephanie Ribeiro. (Foto: Divulgação)
“Estou me divertindo muito contando essas histórias e relembrando, também, um pouco das minhas. Dividir essa jornada com a
Stephanie está sendo muito especial. Ela é uma arquiteta muito
talentosa e outra apaixonada por novelas. Espero que o público se
divirta, sonhe e se emocione com a gente”, conta Claudia.
Nos episódios, as apresentadoras mergulham no universo de
tramas como ‘Império’, ‘Amor de Mãe’, ‘Fina Estampa’, ‘Terra Nostra’ e ‘Um Lugar Ao Sol’ para se inspirarem nas transformações.
Claudia ainda tem um bate-papo com Lilia Cabral, Taís Araújo,
Christiane Torloni, Angela Vieira e Cauã Reymond para relembrar
seus personagens nas respectivas histórias.
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Finalmente!
Adeus ao ArriveCAN

O
22

Por Redação, Toronto

governo do Canadá anunciou a retirada de todas as
restrições de entrada no país vinculadas a COVID-19. Anunciou a
retirada da necessidade de teste, quarentena e isolamento para
qualquer pessoa que entre no Canadá, a partir de 1º de outubro de
2022.
A remoção das medidas de fronteira foi facilitada por vários
fatores, de acordo com o Ministério da Saúde. Estatísticas indicam
que o Canadá ultrapassou amplamente o pico da onda alimentada
por Omicron BA.4 e BA.5; altas taxas de vacinação do Canadá; menores taxas de hospitalização e mortalidade; bem como a disponibilidade e uso de reforços de vacinas (incluindo nova formulação
bivalente), testes rápidos e tratamentos para COVID-19.
A partir de 1º de outubro de 2022, todos os viajantes, independentemente da cidadania, não precisarão mais:
• Enviar informações de saúde pública por meio do aplicativo
ou site ArriveCAN;
• Apresentar comprovante de vacinação;
• Submeter-se a testes antes ou à chegada;
• Realizar quarentena ou isolamento relacionado ao COVID-19;
• Monitorar e relatar se desenvolverem sinais ou sintomas de
COVID-19 após a chegada ao Canadá.

32 anos de
experiência
WaveMagazine.ca

A  agência Transport Canada também está removendo os requisitos de viagem existentes. A partir de 1º de outubro de 2022, os
viajantes não precisarão mais:
• Passar por exames de saúde para viagens aéreas e
ferroviárias;
• Usar máscaras dentro dos aviões e trens.
Embora a obrigatoriedade do uso de máscara esteja sendo
suspensa, o governo ressalta que todos os viajantes são fortemente recomendados a usarem máscaras de alta qualidade e bem ajustadas durante suas viagens.
As restrições impostas às viagens de cruzeiros nacionais e
internacionais também estão sendo eliminadas e os viajantes não
precisarão mais fazer testes pré-embarque, vacinar-se ou usar o
ArriveCAN. Um conjunto de diretrizes, no entanto, permanecerá
para proteger passageiros e tripulantes, que se alinharão com a
abordagem usada nos Estados Unidos.
Os indivíduos são lembrados de que não devem viajar se apresentarem sintomas de COVID-19. Se os viajantes ficarem doentes
durante a viagem e ainda estiverem doentes quando chegarem ao
Canadá, eles devem informar ao comissário de bordo, equipe do
navio cruzeiro ou a um oficial de serviços de fronteira na chegada.
Eles podem então ser encaminhados a um oficial de quarentena
que decidirá se o viajante precisa de mais avaliação médica, pois o
COVID-19 continua sendo uma das muitas doenças transmissíveis
listadas na Lei de Quarentena.
O Governo do Canadá também lembra aos viajantes, que
busquem por informações para tomarem suas decisões de viagem
ao exterior, de forma a protegerem a sua saúde e segurança. Devem consultar o site travel.gc.ca/travelling/advisories para obterrem mais informações sobre viagens seguras.
Os canadenses podem continuar fazendo sua parte para reduzir a propagação do COVID-19: vacinando-se, tomando as doses
de reforço e usando máscaras de alta qualidade. No caso de apresentarem sintomas, devem se isolar e fazer o autoteste.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no site da
Agência de Saúde Pública do Governo do Canadá. https://www.canada.ca/en/public-health.html

Bryan's Place
Por Alecsandra Maciel, Toronto

Membros da Bryan's Place (Daniela Mossini, Alecsandra Maciel, Lorena Sinato e Lorena Ubeda) e atividades do grupo em 2022.

S

Um lugar onde todos
têm liberdade para ser como são

empre ouvimos falar o quanto é difícil a jornada da imigração para todos. Agora, imaginem como é esse processo para as
famílias com crianças atípicas? Foi pensando em acolher e orientar
essas famílias que surgiu o Bryan 's Place.
Tudo começou quando um grupo de mães latinas, sendo três
delas brasileiras, decidiram fazer a diferença na comunidade oferecendo uma rede de suporte e acolhimento para famílias de crianças
e jovens com necessidades especiais. Elas perceberam que muitas
famílias de imigrantes com crianças neuro diversas não sabem por
onde começar nem onde encontrar os recursos necessários para
prover uma melhor qualidade de vida aos filhos.
Ter uma criança atípica é um desafio diário. Além de ter se
desdobrar para atender às necessidades do filho, as famílias têm
que lidar com questões relacionadas a aceitação, adaptação, acessibilidade, terapias e recursos disponíveis.
“Quando o Bryan nasceu, há 19 anos atrás, eu precisei de
muita orientação e tive que percorrer uma longa estrada para enfrentar os diversos desafios que a maternidade atípica traz”. Afirma
Lorena Sinato, fundadora do projeto e mãe do Bryan, o qual nome
e vida serviram de inspiração para a idealização do projeto.
E como não fosse suficiente, estas famílias passam a enfrentar desafios ainda maiores quando os filhos atípicos atingem
a idade dos 18 anos, que é quando, aqui no Canadá, os recursos
financeiros são reduzidos drasticamente. Por isto, o Bryan 's Place
acolhe crianças e jovens promovendo eventos como piqueniques e
sessões de cinema adaptados para as necessidades especiais deste
público. “O projeto ainda está no começo e ainda temos muitos

horizontes a ampliar, mas estamos dispostas a ir à luta e agir como
uma rede de apoio para estas famílias" afirma Daniela Mossini, cofundadora e também mãe de crianças atípicas.
O grupo de mães ainda conta com Alecsandra Maciel, relações públicas do projeto, além da mexicana Lorena Ubeda, tesoureira, dentre outras. Todas mães atípicas que atuam de forma
voluntária porque querem fazer a diferença na vida de outras familias. “O caminho é mais suave quando não estamos sozinhos”,
afirma Alecsandra.
Em julho passado foi realizado o primeiro evento de arrecadação de fundos; um churrasco no parque onde as famílias se encontraram e puderam contribuir participando das atividades oferecidas (bingo, venda de lanches, pinturas, jogos). Isto é importante
pois o estabelecimento de uma organização de caridade no Canadá requer procedimentos jurídicos os quais têm custos a pagar.
O projeto segue promovendo eventos para jovens e crianças
atípicas como piquenique, discoteca e sessões de cinema. Tudo
adaptado para a necessidade de cada um. Assim como, também,
eventos para os pais e cuidadores com o intuito de orientar sobre
assuntos relacionados ao desenvolvimento dos filhos e atividades
de bem estar físico e mental.
No Bryan's Place estas famílias encontram acolhimento, suporte, empatia, inclusão, e aceitação à diversidade. O caminho não
é fácil, mas juntas a famílias são mais fortes.
Para maiores informações sobre os eventos, parcerias, doações e voluntariado, siga o IG @bryansplace2022 ou envie mensagens para bryansplace2022@gmail.com
WaveMagazine.ca
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Cachaça

Um gostinho de Brasil
nas lojas LCBO

S
24

Por Redação, Toronto

e você perguntar para qualquer brasileiro sobre qual a
bebida que melhor representa o seu país, tenho certeza que 99.9%
irão responder: a cachaça. Ou pinga, aguardente, caninha, marvada, cátia, cajibrina, mé, branquinha... Cada região do Brasil, apelida
a cachaça com um nome diferente mas, a essência é sempre a mesma: bebida destilada à base de cana-de-açúcar.
Apesar de ser super popular no Brasil, a cachaça não é, ainda,
um produto muito conhecido internacionalmente, como o rum, a
tequila ou a vodca. No entanto, a sua penetração no mercado mundial vem crescendo e, aos poucos, fazendo parte do rol de coquetéis oferecidos nos mais diferentes bares e restaurantes em diversas partes do mundo, inclusive no Canadá.
Você sabia que o principal país importador da cachaça brasileira é o Paraguai? De acordo com um relatório da Fundação
Getúlio Vargas, em 2018 o Paraguai demandou 2,3 milhões de toneladas, 26,6% do volume total comercializado. A Alemanha é o
segundo país que mais importa cachaça do Brasil, absorvendo 1,88
milhões de toneladas, aproximadamente 21,73% das exportações
brasileiras. Os Estados Unidos aparecem em terceiro lugar, com
0,85 milhão de toneladas, cerca de 9,81%. Juntos, esses três países
demandam 58,17% do volume total das exportações de cachaças
brasileiras.
Nos Estados Unidos, a cachaça era frequentemente rotulada
como "rum brasileiro", causando confusão no consumidor com o
rum produzido em outros lugares, como os de países caribenhos.
Mas um acordo entre os governos dos EUA e do Brasil, em 2003,
estabeleceu que toda cachaça brasileira que chega aos EUA deve
ser rotulada de "cachaça".

Foto ilustrativa de Capirinha de cachaça e limão. (Dreamstime.com)

No Canadá, a penetração da cachaça ainda é bem tímida. As
lojas e site da LCBO, em Ontário, oferecem apenas três marcas de
cachaça brasileira nas prateleiras da província, e os produtos comercializados são de marca “premium”. As cachaças encontradas
foram a Pitu, a Leblon e a Novo Fogo Silver, com preços que variam
de   $31.60 a   $44.80 a garrafa. Outras marcas podem ser encontradas em outras províncias, como a cachaça Pirassununga 51, na
Colúmbia Britânica e Alberta.  Para os amantes de uma "branquinha", uma garrafa de cachaça é uma boa ideia para presentear um
parente, amigo ou colega de trabalho. E, genuinamente brasileiro.
Fica aqui a nossa sugestão para um alegre celebração no feriado de
Thanksgiving!

RECEITA DE CAPIRINHA DE CACHAÇA
1.
2.
3.
4.

Lave bem um limão de casca verde e retire as extremidades para não amargar. Corte a fruta em 8 pequenos pedaços, sem retirar a casca.
Coloque os pedaços de limão em um copo, acrescente 3
colheres (de chá) de açúcar e esprema tudo com um pilão
ou outro utensílio parecido.
Adicione 1 dose de cachaça, gelo picado à gosto e continue mexendo. Se quiser suavizar o drink, acrescente um
pouco de água gelada.
Para enfeitar, cubra a Caipirinha com mais gelo picado e finalize com uma folhinha de hortelã no topo.
Está pronta. Saúde!

A revista Wave é uma plataforma colaborativa.
Se você tem uma receita, uma crônica, um artigo ou algum outro
material que gostaria de compartilhar com os leitores, submeta a sua
sugestão para: brazwave@yahoo.ca
WaveMagazine.ca
WaveMagazine.ca
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ONTáRIO
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

Associações / Associations
Brasileiras em London
Encontros mensais para boas vindas às
novas residentes de London e informações
úteis para novos residentes, facilitando
a integração à comunidade. Website:
brasileirasdelondon.com
D Dentistas / Dentists

Northview Dental - Dra. Lucy Dias
1454 Adelaide St. North - London, Ontario
Tel.: (519) 663-0860
www.northview-dental.com
I

Igrejas / Churches
Igreja Batista Novos Horizontes
Pastor: Rev. Jackson Roberto Rondini
819 Maitland St. London Tel: (519) 672-4354
pastorjrondini@batistaslondon.ca
Culto Domingos às 9:30hs.
R Restaurantes / Restaurants

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

OTTAWA
A Associações / Associations

BRINCA
Associação sem fins lucrativos que fomenta
iniciativas sociais e culturais alinhadas com
os interesses da comunidade Brasileira em
Ottawa e Gatineau. 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
P Padarias / Bakeries

Lusa Bakery (613) 728-5252
Padaria com variedade de pães,
sanduiches, doces e salgados
1111a Wellington St. West, Ottawa Ontario,
Portuguese Bakery (613) 789-8014
Padaria portuguesa com variedade de pães,
biscoitos, doces e salgados.
48 Nelson St, Ottawa, Ontario K1N 7R2
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
Website: mariosfoodcentre.com
T Transporte-Mudança / Freight

MELLOHAWK Logistics (416) 465-3459
Website: mellohawk.com

Navegação Direta
Brasil-Canadá
Preços reduzidos

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
ALIMENTOS CONGELADOS OU SECOS
ROUPAS E CONGELADOS
OUTROS

OAKVILLE
C Café / Coffee Roaster

Carvalho Coffee Roasters
775 Pacific Rd. Unit 30
Oakville, ON L6L 6M4,
Tel.: 905-469-6060
www.carvalhocoffee.ca
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

TORONTO-GTA & SURROUNDINGS
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FAÇA HOJE O SEU ORÇAMENTO

416-465-3459

QUOTES@MELLOHAWK.COM
G

Webdesign / Graphics / Printing

Creative Team (416) 488-9895
Serviços de design, gráfica, websites ,
promoção digital e mídia digital
OFERECEMOS DESCONTOS
PARA BRASILEIROS
Contato (Teresa): 416-488-9895
Website: creativeteam.ca
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