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A
bram alas para a alegria! Começamos 2023 com uma edição da 
DISCOVER Magazine mais do que especial. Convidamos os 
nossos leitores a dar os parabéns ao nosso maior ícone brasileiro 

da dança de salão, o ator, coreógrafo e dançarino, Carlinhos de Jesus. 
Ele completa no dia 27 de janeiro 70 anos de vida e 40 carnavais 
dedicados exclusivamente à dança.  

Carlinhos de Jesus ilustra a capa da DISCOVER com uma entrevista 
comovente. O nosso “Pelé do Samba” abriu o seu baú de causos 
felizes e trágicos que marcaram a vida dele. Carlinhos foi tema do 
filme-documentário, O Brasileiro, que conta a trajetória de 40 anos 
dedicados à dança.

Batemos também um papo com a diretora e produtora de O Brasileiro, 
Lúcia Barata. Ela revelou a emoção de contar a história de Carlinhos 
de Jesus e ainda a dura batalha que tem enfrentado até agora para que 
o filme sobre o bailarino, ator e coreógrafo chegue às telas brasileiras 
de cinema. 

Se não foi desta vez que levantamos a taça do hexa, não podemos 
negar que temos motivos de sobra para comemorar um momento 
histórico para todos nós brasileiros. Polarização política a parte, a 
democracia venceu o discurso do ódio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva regressou ao Palácio da Alvorada 
ao ser eleito para um terceiro mandato. Desta vez, ele terá que seguir 
uma lista desafiadora de prioridades, como resgatar o prestígio do 
Brasil no cenário internacional com uma política séria de preservação 
da Amazônia, além de corrigir erros da administração passada e sem 
falar no drible que a equipe terá que dar nos infortúnios da economia 
que teimam em continuar em campo.

Já que a polarização política está na pauta das discussões pelo mundo 
afora, convidamos o professor aposentado da Toronto Metropolitan 
University (antiga Ryerson University), o cientista político, Neil 
Thomlinson, para explicar aos nossos leitores o que está por trás do 
discurso entre direita e esquerda no cenário político canadense, sem 
esquecer de abordar o tema também presente no turbulento 
panorama brasileiro.

Outra reportagem cheia de revelações vem lá do outro lado do 
Oceano Atlântico. Vamos até Portugal para contar os desafios que os 
imigrantes brasileiros enfrentam na terra do Fado e do escritor 
Fernando Pessoa. Uma história de paixão pelo país e de superação do 
preconceito.

E se o assunto é imigração, damos dicas para aqueles que buscaram o 
Canadá para morar e ser bem-sucedido na profissão. Nada de bicho 
de sete cabeças. Para conquistar um lugar no mercado de trabalho 
canadense, a dica número um é saber como cuidar bem da carreira 
profissional.

Bola pra frente e um feliz 2023 para todos nós!  

Leila Monteiro Lins 
Publisher
DISCOVER Magazine
leila@magazinediscover.com
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O documentário O BRASILEIRO 
resgata o legado do ator, 
coreógrafo e bailarino mais 
famoso do Brasil - Carlinhos de 
Jesus - ao revelar alegrias e 
tragédias que marcaram a vida do 
multiartista carioca. 
Foto: Sérgio Greif
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Praia da Marinha, zona costeira do município de Lagoa, 
em Algarve, Portugal, uma das praias mais bonitas do mundo.  

Foto: Região de Turismo do Algarve
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CAPA | Carlinhos de Jesus     

O BRASILEIRO: 
Filme-documentário 
descortina os 40 anos de 
carreira do maior expoente 
da dança de salão do Brasil
Por Jandy Sales

Carlinhos de Jesus comemora aniversário de 70 anos e 
filme-documentário mostra a ginga e a alegria contagiante do ator, 
coreógrafo e dançarino carioca que, ao longo de quatro décadas, 
tornou-se um ícone brasileiro da dança de salão. 

A diretora e produtora, Lúcia Barata, encarou com o filme 
‘O Brasileiro’ o desafio de contar a história de Carlinhos de Jesus, um 
dançarino nascido no subúrbio carioca que se tornou o nosso maior 
expoente da dança de salão. Ele foi o único artista dedicado a 
dança popular ao pisar o palco de um dos maiores festivais de música 
do mundo, o Rock in Rio.

Na ciranda de acontecimentos alegres e tristes, testemunhamos no 
filme o baile que Carlinhos dá no preconceito presente no ambiente 
tóxico da cultura latina do “macho man”. Ele conquista, com o 
talento que possui para dançar, a admiração do pai, seu Amarante, 
um baiano de Santo Amaro da Purificação.

SAIBA MAIS
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Carlinhos de Jesus com a 
diretora do filme-documentário 

O Brasileiro, Lúcia Barata. 

Fotos: Sérgio Greif
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Brasileiros em Portugal: 
Uma história de amor, 
paixão e preconceito
Por Caio Quinderé

Foto: Mundo Lusíada

Uma história de amor e paixão, choros e alegrias, sonhos e 
desilusões, aventuras, conquistas e decepções. Desde que os 
portugueses tomaram conhecimento das terras além-mar que o 
fluxo de vindas e idas, idas e vindas tem atravessado o Atlântico. 
Houve períodos em que essa travessia foi mais a Portugal-Brasil e 
outros Brasil-Portugal. O sonho de morar fora do país sempre 
bateu forte no coração e na mente dos brasileiros. Nos tempos do 
Brasil-colônia e até bem mais tarde, estudar nas universidades 
portuguesas, em especial ser um “doutor formado” por Coimbra, 
enchia os olhos de orgulho dos que podiam ter essa chance.

Com o passar dos anos, essa “cultura” vem se configurando de
forma diferente. Podem ser observados agora vários perfis de 
brasileiros em consonância com as tendências migratórias. Mas 
essa vontade de emigrar, deixar o Brasil para construir uma vida no 
território estrangeiro, principalmente em Portugal, vem fazendo 
cada vez mais parte dos anseios dos brasileiros.

SAIBA MAIS
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Foto: Turismo de  Portugal
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Conheça as cidades 
canadenses que têm mais 
atraído imigrantes 
Por Allessandra Cintra

Charlottetown, Prince Edward Island 

Foto: TourismPEI

Regina, Saskatchewan

Morar fora do país é o sonho de muitos brasileiros, mas escolher 
o destino ideal nem sempre é uma tarefa fácil. O custo de vida e 
a oferta de empregos são fatores fundamentais para essa decisão. 
Mas quando o desejo é também imigrar outras questões devem ser 
levadas em consideração.                         
                                                    
Incentivados pelas novas leis de imigração e pelo baixo custo de 
vida, províncias do Atlântico e do Oeste canadense são a nova 
aposta de brasileiros que desejam se legalizar no País. 

Até 2023, perto de um milhão de pessoas deve receber o visto 
definitivo para residir no Canadá. Cidades como Halifax, em Nova 
Scotia, Charlottetown, em Prince Edward Island, e Calgary, em 
Alberta, estão entre os destinos mais procurados.
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Foto:Flyeia.com

https://www.magazinediscover.com/2023/01/conheca-as-cidades-canadenses-que-tem-mais-atraido-imigrantes/


https://teixeiraaccounting.com/
https://www.magazinediscover.com/


ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  | Career READ ALL ARTICLES IN ENGLISH
MagazineDiscover.com

Como preparar sua 
carreira profissional 
para trabalhar no 
Canadá                   
Por Tatiane Defácio

Foto: Clarissa Watson

O seu sonho é trabalhar no Canadá? Para que o mesmo se torne 
realidade é importante que você tenha conhecimento dos 
pré-requisitos para entrar no mercado de trabalho canadense. 
O diferencial competitivo é uma ferramenta poderosíssima para os 
candidatos à vaga de emprego. Conheça as dicas que todo 
brasileiro precisa saber para conquistar as metas traçadas e ser 
bem-sucedido no país. 

O Canadá é um país bilíngue, portanto você precisa ter 
conhecimento que o inglês e/ou o francês são de extrema 
importância para que você possa ser bem sucedido na sua 
carreira profissional. Nesse caso, as empresas não solicitam 
nenhuma certificação de proficiência das línguas que você 
domina. O mais importante é você saber se comunicar falando das 
suas competências técnicas e comportamentais no idioma 
correspondente durante a entrevista.
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Foto:  unplash
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Democracia canadense, polarização política 
e o discurso ideológico no país    
Por Jandy Sales

Cientista político e professsor aposentado da Toronto Metropolitan University, Neil Thomlinson.

O tema da polarização política tem se tornado pauta das 
discussões fora do círculo fechado dos gabinetes de quem tem 
no comando o destino da máquina pública. A temática é o assunto 
da vez no cotidiano das pessoas mundo afora e no Canadá não é 
diferente. 

As decisões tomadas a portas fechadas e nos parlamentos ecoam 
nos comites partidários e nas ruas com posições sendo muitas 
vezes de tendência considerada extrema que flertam com o 
pensamento ideológico do que vem ser esquerda ou direita. 

Lançamos um olhar clínico sobre o tema entrevistando o 
cientista político e professsor aposentado da Toronto Metropolitan 
University, Neil Thomlinson, que falou sobre a polarização política 
no Canadá com uma abordagem também sobre o tema no âmbito 
da esfera política brasileira.

SAIBA MAIS
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