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Capoeira está mudando o futuro de crianças refugiadas em Melbourne
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Mestre Val Boa Morte, fundador da
Capoeira Filhos da Bahia, está mudando o
futuro das crianças africanas e na sua
maioria, filhos de refugiados, em
Melbourne. A capoeira tem ajudado
crianças vindas de países como Sudão,
Etiópia e Somália a adaptar-se à seu novo
país enquanto aprendem a melhorar sua
auto confiança.

para na academia. Mestre Val leva os
alunos para apresentações especiais e
festivais da comunidade onde possam
mostrar suas novas habilidades.

A iniciativa começou através de uma
parceria entre a Academia de Capoeira
Filhos da Bahia e o projeto Fitzroy
Playground Cubbies, da City of Yarra. Cinco
anos depois a parceria deslanchou e Mestre
Val criou sua própria organização sem fins
lucrativos a Capoeira Arts Organisation
(CAO).

As crianças têm percorrido um longo
caminho desde o início do projeto até
agora. “Elas têm dificuldade em se adaptar
a uma nova vida e a um novo país, e em
socializar com outras pessoas e até mesmo
entre eles mesmos, já que a maioria de
seus países de origem está em guerra.
Através deste projeto vimos que eles agora
estão se conectando, respeitando e
ajudando uns aos outros. No início, os
meninos jamais se misturavam com as
meninas e agora estão todos trabalhando
juntos”, diz mestre Val.

CAO capacita comunidades marginalizadas
compartilhando os benefícios da capoeira
através de oficinas e workshops,
envolvimento comunitário, treinamentos e
apresentações em eventos sociais.

“Eles gostam da música, da dança, da
acrobacia, de nossos jogos mas, acima de
tudo, penso eu, apreciam o fato de serem
respeitados e amados. Tem sido um
processo de amadurecimento incrível.”

Quarenta estudantes, com idade entre 3 e
12 anos, estão frequentando as seções de
treinamento gratuito duas vezes por
semana. As aulas são realizadas na
Academia da Capoeira Filhos da Bahia em
Collingwood e também no Playgroup
Fitzroy Adventure, localizado próximo aos
edifícios onde vivem a maioria das crianças
refugiadas.

Mestre Val gosta de chamar seu projeto
“Da África para a Bahia e para a África”
numa referência à capoeira, que trazida
pelos escravos africanos, plantou suas
raízes na capital da Bahia, no Brasil. “Agora
estamos trazendo a capoeira de volta à
África, de volta às suas origens, através de
um projeto que envolve não somente a
nós, mas a comunidade como um todo”,
ele diz.

“O projeto atende a todos as crianças que
vivem em Collingwood e Fitzroy. Embora
90% das crianças sejam da África, temos
também estudantes australianos e
asiáticos”, explica Mestre Val. A prática não

Isso também explica o porquê a capoeira
foi tão bem recebida pela comunidade
africana. “Os africanos são naturalmente
saudáveis, fortes e rápidos, a maneira como

se movem, o corpo deles, a alma, o
espírito. Isto tem tudo a ver com os
princípios fundamentais da Capoeira. Eles
são também incrivelmente energéticos e
estamos tentando balancear um pouco essa
energia. Eles estão mudando por causa da
capoeira, por causa do trabalho que
estamos desenvolvendo, mas,
principalmente, porquê eles querem
mudar.”
Mestre Val está visitando estabelecimentos
comerciais locais (restaurantes, lojas,
supermercados, escritórios) para promover
o projeto. Está determinado a trazer todos
à bordo. “Queremos melhorar o
relacionamento entre estas crianças e a
nossa comunidade local. Elas precisam
sentir que a comunidade é uma coisa
positiva e a comunidade precisa vê-las
como parte do seu próprio crescimento. A
comunidade precisa confiar e não
discriminar.”
No dia 20 de abril, todas as crianças da
Capoeira Filhos da Bahía estarão formando
ou serão “batizadas”. O Batizado de um
aluno é quando ele, pela primeira vez, joga
dentro da Roda de Capoeira (Capoeira
Playing Circle) com o Mestre da Capoeira.
De certa forma é um rito de passagem.
Muitas vezes, o aluno pode receber um
“Nome de Guerra”, um novo apelido com
o qual será conhecido no mundo da
Capoeira.
Para maiores informações visite o site:
www.fdb.com

Capoeira is changing the future of refugee children in Melbourne
Mestre Val Boa Morte, Capoeira Filhos da
Bahia founder, is changing the future of
African children in Melbourne. Mestre Val’s
capoeira is helping refugee children from
countries such as Sudan, Ethiopia and
Somalia to adapt to their new country
while learning how to improve their selfesteem.
The initiative started through a partnership
between Capoeira Filhos da Bahia academy
and the Fitzroy Playground Cubbies project
run by City of Yarra. Five years on, the

partnership took off and Mestre Val created
his own non-profit Capoeira Arts
Organisation (CAO).

Fitzroy Adventure Playground, located next
to the buildings where most of the African
children live.

CAO empowers marginalised communities
by sharing the benefits of Capoeira
through workshops, community
involvement, training and performance.

“The project targets all refugees living in
Collingwood and Fitzroy. Although 90% of
the children are from Africa, we also have
Australian and Asian students”, explains
Mestre Val. The practice doesn’t end in the
academy. Mestre Val takes the students to
special presentations and community
festivals to show off their new skills.

Forty students, aged between 3 and 12
years, are attending the free training
sessions twice a week. The classes are
running at the Filhos da Bahia Academy in
Collingwood and also at the
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Aqui estamos para mais um ano como
grupo da comunidade, que é a ABRISA.
Para alguns de vocês que acabaram de
filiar-se a nós como membros,
voluntários, e, em particular, os recémchegados aqui na Austrália, gostaria de
ter a oportunidade de dar-lhes as boas
vindas e apresentar a Associação.
ABRISA iniciou suas atividades em 2002
com um pequeno grupo de voluntários
que decidiram fazer a diferença, bem
como tornar oficial a presença brasileira
aqui em Vitória.
É com grande orgulho que escrevo este
artigo. Porquê a ABRISA, apesar de
estar ainda em sua infância, depende
de um grupo de voluntários para existir.
Voluntários que se sentem felizes em
doar seu tempo aos vários projetos que
desenvolvemos como: conectar
brasileiros recém-chegados com
brasileiros aqui residentes, dar suporte
as missões consulares, organizar e
coordenar o playgroup, organizar
eventos diversos, prover suporte
psicológico àqueles que necessitam,
fornecer informação e apoio em nosso
escritório e estabelecer as conexões
relacionadas ao trabalho.
Ao longo dos últimos nove anos,
ABRISA também estabeleceu vínculos
com instituições governamentais de
Vitória (City of Melbourne, Victoria
Multicultural Commission) e com o
governo federal australiano. Estas
relações tem nos proporcionado o
acesso a eventos como na City of

President’s Letter
Dear friends,
Here we are for another year as a
community group that is ABRISA. To
some of you who have just joined us as
members, volunteers in particular the
newcomers here in Australia I would
like to take the opportunity to welcome
you introduce the Association.
ABRISA started in 2002 with a Small
group of volunteers who decided to
make a difference and make official the
Brazilian presence here in Victoria. It is
with great pride I write this article.
Because ABRISA, despite being in its
infancy, relies on a volunteering body to
exist. Volunteers who are happy to
donate their time to the many projects
we have. Such as connecting
newcomers with residents, supporting
the Consular Missions, organising a
playgroup, organising events, providing
psychological support to those in need,
providing information and supporting
our office needs and work related
connections.
ABRISA has also established over the
past 9 years connections with the
Victorian government institutions such
as The City of Melbourne, Victorian
Multicultural Commission-VMC, and
Australian Federal Government. These
connections give us access to venues
around the city and Melbourne, City of

Melbourne e em Port Phillip, entre
outros locais, assim como a subsídios
para apoiar nosso projetos.
Por quê esta introdução? Porque entre
9 e 15 de maio, a Austrália comemora
seus 5 milhões de voluntários, pessoas
que decidiram que podem fazer a
diferença e somos parte deles. Em um
país com 24 milhões de habitantes, o
voluntariado comunitário representa
21% da população australiana. É com
isto que o corpo de voluntários da
ABRISA está comprometido. Para estar
presente como uma organização de
apoio que contribui não apenas para
um melhor processo de adaptação para
os imigrantes brasileiros, mas também.
visando o desenvolvimento da
comunidade (um ajudando o outro). E o
voluntariado na Austrália é visto como
um verdadeiro valor australiano.
Camaradagem!
Em se falando de adaptação, todos nós
que migramos, temos uma estória para
contar. Nossa estória de migração está
sendo escrita a cada dia. E terminará
somente com o fim de nossas vidas.
Estou certa que todo imigrante que
veio voluntariamente, não imagina
quão difícil a jornada de adaptação
pode se tornar.
Enquanto, neste processo, alguns de
nós navegamos em águas calmas,
muitos atravessam águas tormentosas
na tentativa de reencontrar-se e
reestabelecer suas vidas.
Muitos de nós podem não ter
considerado quantos elos foram
quebrados quando deixou o Brasil. Mais
importante. Quão importantes foram
estes elos em suas respectivas vidas.
Port Philip and other locations as well
as access to grants to support our
projects.
Why this introduction? Because
between 9-15th of May Australia
celebrates its 5 million volunteers who
decided they can make a difference and
we are part of them! In a country with
22 million inhabitants, the volunteering
community represents 21% of the
Australian population. And this is what
the ABRISA volunteering body is
committed to: To be there as a support
organisation contributing not just to a
better settlement process for Brazilian
migrants, but also to community
development (being there for one
another). And in Australian
volunteering is viewed as a true
Australian value. Mateship!
On the settlement front, all of us who
migrated here have a story to tell. Our
migrant stories are being written every
day. It will only finish with the end of
our lives. I am certain, every migrant
who voluntarily migrates does not
realise how tough the settlement
journey can be. Whilst in this process
some of us have a smooth sail many go
through a stormy waters trying to fit in
and re-established out lives.
Many of us probably may not have
considered how many links would be
broken when we left Brazil. More
important: How important those links

Para alguns de nós aqui será uma curta
viagem e irão retomar suas relações
com seus entes queridos no Brasil num
tempo determinado. Outros não terão
as mesmas oportunidades. Vamos
precisar escrever um novo capítulo com
“parentes emprestados” (irmão, irmãs,
tios, sobrinhos, sobrinhas e tias), para
recriar a mesma infraestrutura social
que tinhamos antes.
Isso é que significa o voluntariado da
ABRISA. É sobre como se fazer um
esforço para que os recém chegados e
antigos residentes possam se relacionar
em uma rede que possa apoiá-los em
sua jornada como imigrante. Não
importa se a rede que lhe dê o apoio
seja uma rede brasileira ou outra
qualquer
A este respeito, e sem citar nomes,
gostaria de agradecer a todos os
voluntários da ABRISA, do passado e do
presente, que continuam a construir
esta rede, para que possamos, como
uma comunidade, ser reconhecidos
como uma entidade pelo governo
australiano. Desta forma seremos
notados, mesmo sendo minoria (que
somos).
A todos os membros que tem nos
apoiado desde o início, em 2002, meus
sinceros agradecimentos. Para aqueles
que ainda não juntaram-se a nós, vimos
convidá-los a apoiar nossos esforços
como voluntários e a reconhecer o
trabalho de todos que apoiam o esforço
da ABRISA.
Alba Chliakhtine
Tradução: Suzana Alvarenga

were in their respective lives. Some of
us will be here on a short journey and
will reconnect with the loved ones back
in Brazil at a point in time. But some
will not have the same opportunity. We
will need to write a new chapter with
“borrowed relatives” (brother, sisters,
uncles, nephews, nieces and aunties) in
order to re-create the same social
infrastructure we had before.
And this is what volunteering at ABRISA
is about. It is about making an effort so
newcomers and long-term residents can
connect with a network that can give
them support in their settlement
journey. It does not matter if their
network be a Brazilian network or any
other network that will provide them
support.
On that note, without mentioning
names, I would like to thank all
volunteers of ABRISA, past and present
who continue to build this network, so
we can as a community be recognised
by the Australian Government as an
entity. So we can be counted even as a
minority (which we are).
To all members who have supported us
since the beginning in 2002, my sincere
thanks. For those of who have not
joined us we invite you to support our
volunteering efforts and recognise the
work of the many supporting ABRISA’s
efforts.
Alba Chliakhtine

Batizado Practice - Filhos da Bahia - 16th April 2011

Capoeira is changing the future of refugee children in Melbourne (continuation)
It’s been a long journey for the children since
the project started to where they are now. “We
see these children struggling to adapt to their
new life in Australia, struggling to socialise with
others and even between themselves as most of
their countries in Africa are at war. Through this
project we can see they are now connecting,
respecting and helping each other. At the start,
boys wouldn’t mix with girls, now they are all
working together.”

Capoeira back to Africa, back to its origins,
through a project that involves not only us but
the community as a whole”, he says.

“They enjoy the music, the dance, the
acrobatics, the games we play, but most of all, I
think, they enjoy the fact they are respected
and loved. It’s been amazing”

This also explains why Capoeira has been well
received by the African community. “The
Africans are naturally fit, strong and fast, the
way they move, their body, soul, and spirit.
These things have everything to do with
Capoeira main principles. They are also
incredibly energetic and we are trying to
balance this energy a bit. They are changing
because of Capoeira, because of the work we
are doing, but most of all because they want to
change.”

Mestre Val named the project “Africa to Bahia
to Africa” in a reference that Capoeira, which
was created in Brazil mainly by descendants of
African slaves, ‘made its roots’ in the Brazilian
capital of Bahia. “Now we are bringing the

Mestre Val is also visiting the local businesses
(restaurants, stores, supermarkets, offices) to
promoting the project. He’s determined to get
everyone on board. “We want to improve the
relationship between these children and our

local community. They need to feel that the
community is a positive thing and the
community needs to see them as part of the
community’s growth. The community needs to
trust and not discriminate.”
On April 20, all children from Capoeira Filhos da
Bahia will be graduated or “baptised”. A
student’s Batizado (Baptism) is the first time a
student plays inside the Roda (Capoeira Playing
Circle) with a Mestre de Capoeira (Master of
Capoeira).
In this way, it is a rite of passage. Often, a
student may receive a ‘Nome de Guerra’, a new
nickname that they become known by, in the
Capoeira World.
For more information visit www.fdb.com
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Elogie do jeito certo
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Recentemente um grupo de crianças
pequenas passou por um teste muito
interessante. Psicólogos propuseram uma
tarefa de média dificuldade, mas que as
crianças executariam sem grandes
problemas. Todas conseguiram terminar a
tarefa depois de certo tempo. Em seguida,
foram divididas em dois grupos. O grupo
A foi elogiado quanto à inteligência.
“Uau, como você é inteligente!”, “Que
esperta que você é!”, “Menino, que
orgulho de ver o quanto você é genial!”,
e outros elogios à capacidade de cada
criança. O grupo B foi elogiado quanto ao
esforço. “Menina, gostei de ver o quanto
você se dedicou na tarefa!”, “Menino,
que legal ter visto seu esforço!”, “Uau,
que persistência você mostrou. Tentou,
tentou, até conseguir, muito bem!”, e
outros elogios relacionados ao trabalho
realizado e não a criança em si. Depois
dessa fase, uma nova tarefa de dificuldade
equivalente à primeira foi proposta aos
dois grupos de crianças. Elas não eram
obrigadas a cumprir a tarefa, podiam
escolher se queriam ou não, sem qualquer
tipo de consequência. As respostas das
crianças surpreenderam. A grande maioria
das crianças do grupo A simplesmente
recusou a segunda tarefa. As crianças não
queriam nem tentar. Por outro lado, quase
todas as crianças do grupo B aceitaram
tentar. Não recusaram a nova tarefa.
A explicação é simples e nos ajuda a
compreender como elogiar nossos filhos e
nossos alunos. O ser humano foge de
experiências que possam ser
desagradáveis. As crianças “inteligentes”
não querem o sentimento de frustração

de não conseguir realizar uma tarefa, pois
isso pode modificar a imagem que os
adultos têm delas. “Se eu não conseguir,
eles não vão mais dizer que sou
inteligente”. As “esforçadas” não ficam
com medo de tentar, pois mesmo que não
consigam é o esforço que será elogiado.
Nós sabemos de muitos casos de jovens
considerados inteligentes não passarem
no vestibular, enquanto aqueles jovens
“médios” obterem a vitória. Os
inteligentes confiaram demais em sua
capacidade e deixaram de se preparar
adequadamente. Os outros sabiam que se
não tivessem um excelente preparo não
seriam aprovados e, justamente por isso,
estudaram mais, resolveram mais
exercícios, leram e se aprofundaram
melhor em cada uma das disciplinas.
No entanto, isso não é tudo. Além dos
conteúdos escolares, nossos filhos
precisam aprender valores, princípios e
ética. Precisam respeitar as diferenças,
lutar contra o preconceito, adquirir
hábitos saudáveis e construir amizades
sólidas. Não se consegue nada disso por
meio de elogios frágeis, focados no ego
de cada um.
É preciso que sejam incentivados
constantemente a agir assim. Isso se faz
com elogios, retornos e incentivos ao
comportamento esperado. Nossos filhos
precisam ouvir frases como: “Que bom
que você o ajudou, você tem um bom
coração”, “parabéns meu filho por ter
dito a verdade apesar de estar com medo,
você é ético”, “filha, fiquei orgulhoso de
você ter dado atenção para aquela menina

nova ao invés de tê-la excluído como
algumas colegas fizeram, você é
solidária”, “isso mesmo filho, deixar seu
primo brincar com seu videogame foi
muito legal, você é um bom amigo”.
Elogios desse tipo estão fundamentados
em ações reais e reforçam o
comportamento da criança que tenderá a
repeti-los. Isso não é “tática” paterna, é
incentivo real. Por outro lado, elogiar
superficialidades é uma tendência atual.
“Que linda você é, amor”, “acho você
muito esperto meu filho”, “Como você é
charmoso”, “que cabelo lindo”, “seus
olhos são tão bonitos”. Elogios como
esses não estão baseados em fatos, nem
em comportamentos, nem em atitudes.
São apenas impressões e interpretações
dos adultos. Em breve, crianças como
essas estarão fazendo chantagens
emocionais, birras, manhas e
“charminhos”. Quando adultos, não terão
desenvolvido resistência à frustração e a
fragilidade emocional estará presente.
Homens e mulheres de personalidade
forte e saudável são como carvalhos que
crescem nas encostas de montanhas. Os
ventos não os derrubam, pois cresceram
na presença deles. São frondosos, copas
grandes e o verde de suas folhas mostra
vigor, pois se alimentaram da terra fértil.
Que nossos filhos recebam o vento e a
terra adubada por nossa postura firme e
carinhosa.
Leia outros textos do autor em
http://marcosmeier.blogspot.com

Give the right compliment
A group of young children recently
underwent a very interesting test. They
were asked by psychologists to perform a
task of a moderate level of difficulty that
they could all execute without problem. All
of the children were able to finish it after
some time. They were then divided into
two groups. Group A was praised for their
intelligence. “Wow, you are so
intelligent!”, “How smart you are!”, “Boy,
you are a genius!”, and other compliments
praising the capacity of each child. Group
B was praised for their effort. “I liked the
way you dedicated yourself to this task!”,
“Boy, how cool to see your effort!”,
“Wow, you are so persistent. You tried
and tried until you made it!”, and other
compliments related to the task performed
as opposed to the child herself. Then
another activity in the same level of
difficulty was proposed to the same
children. They were not forced to finish
the task and they could choose whether
they wanted to do it or not, without any
sort of consequence. The response of the
children was intriguing. Most of the
children from group A simply refused the
second task. They didn’t even want to try.
On the other hand, almost all the children
from group B accepted to try and did not
refuse the task.
The explanation is very simple and helps us
understand how to praise our children and
our students. Human beings avoid
unpleasant experiences. “Intelligent”
children do not want the feeling of
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frustration of not being able to do
something, as that can change the image
adults have of them. “If I can’t do this
they will not say I’m intelligent anymore”.
The “hard-working” children are not
afraid of trying because even if they don’t
make it, it is the effort that is praised. We
know of many cases of smart young
people who didn’t pass the vestibular
(university admission) exam, while the
“average” ones made it. The intelligent
ones had too much confidence in their
capacity and did not prepare themselves
properly. The others knew that if they
didn’t make a lot of effort, they wouldn’t
get in, so they studied more, did more
exercises and prepared for each subject
better.
However, this is not all. Besides the
academic content, our children need to
learn values, principles and ethics. They
need to learn how to respect differences,
fight against prejudices, acquire healthy
habits and build solid friendships. None of
that is possible through frail compliments
focused on their egos.
It is necessary to constantly give them
incentives to act like that. That can be
done with compliments, feedbacks and
incentives to the expected behaviour. Our
children need to hear sentences like:
“How lovely that you helped him, you
have such a good heart”,
“Congratulations honey for saying the
truth even though you were scared… you
are ethical”, “I’m proud that you were

nice to that girl instead of excluding her
from the group like some other kids did…
you showed solidarity”, “Well done my
dear for letting your cousin play with your
video game, you are such a great friend”.
These types of compliments are based on
real actions that reinforce the correct
behaviour of the child who will tend to
repeat it. These are not just parental
“tactics” but real incentive. On the other
hand, to praise superficialities is the
current trend. “You are so beautiful my
love”, “I think you are so smart”, “how
charming you are”, “what beautiful hair”,
“your eyes are gorgeous”. Compliment
such as these are neither based on fact
nor on behaviour or attitude. They are
mere impressions and interpretations of
the adults. Soon, these children will use
emotional blackmail, throw tantrums and
show off. When they become adults, they
will not have developed resistance to
frustrations and will be emotionally frail.
Men and women with strong and healthy
personalities are like oak trees that grow
on the edges of the mountains. Wind
cannot bring them down as they grow in
its presence. They are big, leafy and their
green leaves show their strength as they
feed off fertile soil.
May our children receive the wind and soil
fertilised by our firm and loving attitude.
Read other articles by the author in
http://marcosmeier.blogspot.com
Translation: Juliana Frantz

A importância de uma boa rede de contatos profissionais
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coordinator in
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No início éramos apenas quatro pessoas
com o mesmo objetivo: Criar um grupo que
pudesse apoiar de alguma forma os
profissionais da área de Tecnologia da
Informação que falam a língua portuguesa e
que resolveram (re)iniciar sua carreira em
Melbourne.
Todos sabem como o mundo se torna mais
competitivo a cada dia e estar no local certo
na hora certa é muito importante,
principalmente levando em consideração
que mais da metade das oportunidades de
trabalho não são anunciadas na mídia, mas
sim preenchidas por indicações. Portanto
possuir o contato certo passa a ser
primordial.
Nesse 1 ano de existência do grupo,
passamos de quatro integrantes para quase
40, variando de recém chegados a aqueles
com mais de 10 anos de Austrália. Com um

grupo assim e crescendo, é essencial a
divulgação de ofertas de emprego dentro do
próprio grupo, afinal de contas essa é uma
das mais importantes características de uma
rede de pessoas conhecidas entre si com
interesses específicos, nesse caso TI e
Telecom, viabilizando assim mudanças bem
sucedidas de emprego.
Os bate-papos giram em torno de: dicas
sobre entrevistas, compartilhamento de
experiências, dúvidas sobre comportamentos
e diferenças culturais locais, como lidar com
certas situações, entre outros assuntos. É
também uma oportunidade para averiguar
que você não é o único em determinada
circunstância, que algumas situações não
ocorrem apenas com você. Inteirar-se sobre
as dificuldades alheias e sobre as facilidades
utilizadas por outros membros do grupo é a
melhor forma de abreviar o penoso e

recompensador início em qualquer país. E
finalmente, mas não somente, ter a
excelente oportunidade de exercitar nosso
belo idioma português com outros que tão
apreciarão a sua iniciativa!
Nossos encontros ocorrem mensalmente
após o horário de expediente e
adicionalmente no almoço sendo ambos
informais. Desta forma podemos intensificar
o conhecimento entre os integrantes,
aumentar a tão preciosa rede de
relacionamentos locais, o quê facilita na
hora de indicar ou ser indicado para uma
vaga. Afinal quem não é visto não é
lembrado! Normalmente é ajudando que se
é ajudado.
Entre em contato com Simone para fazer
parte do grupo caso seja da área de TI/
Telecom em Melbourne.

The importance of a good network of professional contacts
At the beginning we were only four
people with the same goal: Create a
group that could assist in some way the
professionals of Information
Technology who speak Portuguese and
have decided to (re)start their careers in
Melbourne.
Everyone knows how the world
becomes more competitive every day
and being in the right place at the right
time is very important, especially
considering that over half of the job
opportunities are not advertised in the
media, but filled with indications. So
having the right contact becomes
paramount.
In that one-year of existence of the
group, we went from four to nearly 40

members ranging from newcomers to
those over 10 years in Australia. With
such a group and growing, it is
essential to the dissemination of job
vacancies within the group, after all
this is one of the most important
characteristics of a network of people
known to each other with specific
interests in this case IT and Telecom,
thus enabling successful changes of
employment.
Chats revolve around: tips on
interviews, sharing experiences,
questions about behaviours and local
cultural differences, how to handle
certain situations, among other issues.
It is also an opportunity to verify that
you are not the only one in a given
circumstance, and that some situations

do not occur only with you. Learn about others
and about the difficulty on the facilities used by
other group members is the best way to shorten
the painful and rewarding start in any country.
And last, but not only, have the opportunity to
exercise our beautiful Portuguese language with
others who so appreciate your initiative!
Our monthly meetings are conducted after office
hours plus lunch and are both informal. This way
we can increase awareness among members,
increase precious network of local relationships,
which makes it easier to enter or be nominated
for a vacancy. After all who is not seen is not
remembered! Normally is helping that one gets
help.
Contact Simone to join the IT/Telecom group in
Melbourne.

Outros grupos de Interesse em Melbourne (sem fins lucrativos)
Other Network groups in Melbourne (not for profit)

Meetup Grupos de Língua Portuguesa em
Melbourne / The Melbourne Portuguese
Language Group portuguese.
meetup.com/352

Dando as boas vindas a todos os recém
chegados de todas as nacões / Welcoming
people to Melbourne from all nations

CAO Integrando crianças através da arte da
Capoeira / Integrating children through
Capoeira Art
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Estilo de vida australiano - uma ótima lista de avaliação

Sue Ellson
É fundadora e diretora
do Newcomers
Network
Is Founder and Director
of the Newcomers
Network
sueellson@
newcomersnetwork.com

É sempre divertido fazer estas avaliações
ou testes do Facebook ou de revistas, não
é mesmo?
É uma maneira rápida de avaliar suas
habilidades, receber um toque sobre suas
realizações e, com um pouco de sorte,
talvez até oferecer-lhe algumas
orientações para seu futuro.
Após mudar-se do Brasil para Vitória,
provavelmente já terão superado muitos
desafios durante o processo de transição.
Muitas pessoas acham que, depois de
alguns anos, perderam suas inspiração
inicial, bem como a motivação para criar
uma vida melhor e tornam-se confortáveis
com o status quo, atingiram um
determinado patamar psicológico em suas
vidas pessoal e profissional.
Como uma australiana que realmente
aprecia as excelentes oportunidades aqui
disponíveis, projetei esta lista para ajudálo a considerar algumas opções que talvez
gostasse de usar para tornar sua vida na
Austrália ainda melhor do que é hoje.
Quantos itens você já conseguiu
completar?
Sugestões Pessoais
[ ] Continuo a melhorar as minhas
habilidades em falar, ler e escrever em
inglês
[ ] Continuo a fazer novos amigos de
diferentes culturas, bem como a
participar regularmente de um esporte,
hobby ou algo de meu interesse
[ ] Mantenho contatos regulares com
meus amigos e familiares no Brasil (três
vezes ao ano ou mais)
[ ] Tenho organizados meus documentos
e arquivos pessoais para que possa
encontrar tudo que preciso no momento
que necessito
[ ] Continuo a procurar a conhecer mais
Victoria e Austrália visitando novos
lugares e participando de vários eventos
(inclusive AFL)
[ ] Mantenho-me aberto(a) à novas ideias
e diferentes maneiras de fazer as coisas

para não perder oportunidades de
crescimento
[ ] Compartilho minhas ideias e
conhecimentos com outros recém
chegados para ajudá-los a melhor
adaptar-se e estabelecer-se na Austrália
[ ] Tenho oferecido meu tempo e talento
trabalhando como voluntário em alguma
organização relacionada a meu interesse
em Vitória (conceito muito australiano e
que traz muitas recompensas)
[ ] Tenho aprendido novas maneiras de
relacionar-me com outras pessoas e a
melhorar minhas habilidades pessoais, de
forma a que possa compreender outras
pessoas e por elas, ser compreendido
[ ] Reconheço minhas realizações e
comemoro as datas que tem um
significado especial para mim
Sugestões Profissionais
[ ] Tenho um mentor profissional que
pode ajudar-me em minha carreira
[ ] Tornei-me membro de minha
associação profissional e participo das
atividades de desenvolvimento
profissional
[ ] Tenho participado de treinamentos e
cursos educacionais complementares para
ajudar-me a conquistar meus objetivos
profissionais
[ ] Continuo a fazer perguntas e aprender
mais sobre a cultura local de trabalho
australiano para que possa ter melhor
desempenho
[ ] Tenho um perfil abrangente no
Linkedln que me permite conectar com
antigos associados e a adicionar novos
contatos
[ ] Criei um plano especificando o que
gostaria de ser no futuro (com ajuda, se
necessário) porque a cultura australiana é
diferente da cultura brasileira
[ ] Participo de atividades desenvolvidas
em meu local de trabalho e conto com
meus amigos, familiares e, se necessário,
com profissionais especializados para
apoio social

[ ] Compreendo meus direitos e
responsabilidades no trabalho (saúde e
segurança ocupacional, trabalho justo,
assédio, discriminação, etc.)
[ ] Procuro mais esclarecimentos ou ajuda
sobre assuntos que não entendo ou que
me impedem de completar meu trabalho
de forma eficiente e eficaz
[ ] Sempre agradeço as pessoas que me
ajudaram de alguma forma e procuro
maneiras de poder ajudar aos outros,
ainda que não tenha terminado minhas
obrigações
Avaliação
[16-20] Você é um modelo maravilhoso
para outros brasileiros, por isso, por favor
considere a possibilidade de tornar-se um
membro ativo da ABRISA e ajudar de uma
forma mais direta através de seus incríveis
talentos.
[11-15] Você realmente entendeu o
conceito de vida australiano e aceita a
responsabilidade pessoal para seu
sucesso. Esta lista de sugestões conseguiu
acender alguma luzinha nova em algumas
de suas próprias ideias e que poderá
adequar-se à sua situação? Se for assim,
basta fazê-lo. Continue a celebrar suas
conquistas regularmente.
[6-10] Você começou muito bem e sabe
que é necessário esforço pessoal e
empenho para conseguir melhorar sua
vida na Austrália. No próximo mês,
procure concentrar-se apenas em uma
das sugestões acima e veja como sua vida
melhora. Em seguida, tente a próxima
sugestão.
[0-5] Agora é tempo de selecionar duas
sugestões, uma fácil para fazer e uma
mais desafiadora e dê a você mesmo(a) o
prazer de realizar todas estas sugestões e
colher os resultados. Planeje uma festa
daqui a 6 meses para comemorar seu
sucesso.
Tradução: Suzana Alvarenga

Great Australian Lifestyle Checklist
There is something fun about doing
checklists and quizzes on Facebook or in
magazines isn’t there? It is a quick way to
assess your skills and give you a pat on
the back for your achievements and
hopefully give you some guidelines for
your future.
After moving from Brazil to Victoria, you
would have overcome many challenges
during the transition process. Many
people find that after a few years, they
have lost their initial inspiration and
motivation to create a better life and they
become comfortable with the status quo,
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they reach a psychological plateau in their
personal and professional lives.
As an Australian who really appreciates
the wonderful opportunities that are
available here, I have designed this
checklist to help you consider some
options that you may like to use to make
your Australian life even better than it is
right now. How many have you already
completed?
Personal Suggestions
[ ] I continue to improve my reading,
writing and spoken English skills

[ ] I continue to make new friends from
all cultural backgrounds and participate in
a sport, hobby or interest regularly
[ ] I remain in regular contact with my
friends and family in Brazil (three times
per year or more)
[ ] I have organised my personal papers
and files so that I can find whatever I
need when I need it
[ ] I continue to explore Victoria and
Australia by visiting new places and
attending various events (even the AFL)
[ ] I have kept myself open to new ideas

and ways of doing things so that I do not miss
opportunities for growth
[ ] I share my insights and knowledge with
other new arrivals to help them settle in
Australia
[ ] I have volunteered my time and talents to
an organisation that I identify with in Victoria
(a very Australian concept that brings many
rewards)
[ ] I have learned new ways to relate to people
and improve my personal relationship skills so
that I can understand others and be
understood
[ ] I have acknowledged my achievements and
organised celebrations for occasions that have
special meaning to me
Professional Suggestions
[ ] I have a professional work mentor that can
help me in my career
[ ] I have become a member of my
professional association and attended
professional development functions
[ ] I have organised additional training or
education to help me reach my future career
goals
[ ] I continue to ask questions and learn more
about Australian workplace culture so that I
can perform better

[ ] I have a comprehensive LinkedIn profile that
keeps me connected to past associates and
allows me to add new contacts
[ ] I have created a plan as to where I would
like to be in the future (with help if required)
as the Australian culture is different to the
Brazilian culture
[ ] I attend work functions and rely on my
friends, family and professional experts if
required for social support
[ ] I understand my rights and responsibilities
at work (occupational health and safety, fair
work, harassment, discrimination, etc.)
[ ] I seek further clarification or assistance on
issues that I do not understand or prevent me
from completing my work efficiently and
effectively
[ ] I always thank people who have assisted
me in some way and look for ways that I can
help others whilst still completing my own
duties

[11-15] You have really grasped the concept
of Australian life and accepted personal
responsibility for your success. Has this list of
suggestions sparked some of your own new
ideas that will suit your situation? If so, just
do it! Continue to celebrate your
achievements regularly.
[6-10] You have started very well and know
that it takes personal effort and commitment
to achieve your best life in Australia. Aim to
focus on just one of the above suggestions in
the next month and see how your life
improves. Then try the next one.
[0-5] Now is the time to select two
suggestions, one that is easy for you to do
and one that is more challenging and give
yourself the gift of completing those
suggestions and reaping the rewards. Plan a
celebration for six months from now to
celebrate your successes.

Ratings
[16-20] You are a wonderful role model for
other Brazilians, so please consider becoming
a more active member of ABRISA and helping
in a more direct way through your amazing
talents.
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Comunidade e Integração
Community and Integration
Samba Cine Club / Noite da Gafieira

Photographer Daniel Marsh

Ventana Latina - Frankston

Churrasco Chê - Abrisa

Andrea Mckie - Tell her Story
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Churrasco Chê - Abrisa

Ventana Latina - Frankston

Churrasco Chê - Abrisa

VIRWC Organisers

Activity 1 (Portuguese Only)
• Passes
3:45 to 4pm

Activity 2 (English & Portuguese)
• Passes
5 to 5:15pm

• School of Gospel & Workshop Studies
4 to 5pm

• Lectures & Children Classes
5:15 to 5:45pm

• Spiritual Assistance
5:45 to 6pm

• Spiritual Assistance
5:45 to 6pm

• Interview for Spiritual Assistance
6pm

• Interview for Spiritual Assistance
6pm

Meetings are held every Saturday at Middle Park Community Centre
254 - 256 Richardson St, Middle Park, VIC 3206

http://www.paul-stephen.org.au/
paulstephenspiritistcentre@yahoo.com.au

Everyone is welcome!

Ecosynergy™ biological treatment process is developed for industries with waste
disposal problems but limited in space and capital investment for installation of
new treatment plant.
The aerobic biotreatment system is capable of rapidly degrading waste loadings and
can be incorporated into the existing treatment process and facilities.
Ecosynergy™ process involves using the specifically formulated synergy bacteria
product to decompose various wastes; using the naturally derived material “Natural
Floc™” to remove biomass and solids; and applying bio-conversion technology to
convert the sludge into useful material as fertilizer precursor for soil application.
Ecosynergy™ system has been applied in many industries and has proven records
of achieving sludge reduction of 50% by weight and waste treatment plant operating
cost saving by 30-50%.
Successfully applied in the following industries:
n Chemical wastes
n Corrugated box
n Refinery
n Paper Mill
n Cosmetics
n Dairy and cheese
n Food processing
n Council truck wash recycle

Syntek Environmental Pty Limited
43/6 Abbott Road
Seven Hills NSW 2147
Call 02 9620 9960 or 0421 489 766
Or email: info@syntekenvironmental.com.au
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Calendário / Calendar 2011 - 2012
Maio / May 2011

Junho / June 2011

Julho / July 2011

ABRISA Events

Samba Cine Event
3rd of June 1000 Pound Bend

ABRISA Events
2nd of July
Festa Junina - St. Brigids Hall
Nicholson Street

23rd of May - Living in Australia
“Communication Australian Work
Environment”

TODAS AS QUARTAS

EVERY WEDNESDAY

AULAS DE ZUMBA

ZUMBA CLASSES

Zumba é uma mistura de festa/academia onde se perde
calorias, e é fácil de seguir. Sinta o ritmo e se solte. Deixe a
malhação de lado e junte-se a esta festa.
Horários: • 6pm - 7pm • 7pm - 8pm • 8pm - 9pm

The Latin-inspired, easy-to-follow, calories burning, dance
fitness-party. Feel the music and let loose! Ditch the workout
and join the party!

Custo: $15 por aula Para mais Informações sobre as aulas de
ZUMBA, ligue para Vitória no 0413 616 310, 0413 616 310 ou
email: contact@dancecity.com.au

Cost: $15 per class. For further information about our ZUMBA
class, please call Victoria on 0413 616 310, 0413 616 310 or
email: contact@dancecity.com.au

Times: • 6pm - 7pm • 7pm - 8pm • 8pm - 9pm

(Publicidade) / (Advertisement)

Calendário Copa / Calendar Copa
O Copa agora tem o ambiente agradável do Ipanema Lounge +
Bar disponível para shows e festa ou até mesmo oferecer a
opção de jantar nesta área especial.
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Copa now has a beautiful ambient Lounge + Bar is available for
Private Functions or we can even offer you the option of dining
upstairs.

Classificados – ABRISA e Grupos de Interesse
Classified – ABRISA and Other Interest Groups

Gente Nova / Newcomers
Roberta Rezende e
Pedro Hoffman
Pedro: Carpinteiro
e nos deu a maior
força no churrasco
Tchê junto com o
Everton.

Clube do Sorriso: Encontros, Musica, Churrasco, times de Volley.
Clubedo
doSorriso:
Sorriso:Encontros,
Encontros,Música,
Musica, Churrasco,
Churrasco, times
Clube
Times de
deVolley.
Vôlei.
TheSmile
Smile Club:Get
Get together,Music,
Musics , BBQ
andVolleyball
volleyball
The
and
The SmileClub:
Club: Gettogether,
together, MusicsBBQ
, BBQ
and volleyballTeams.
Coordenação/coordination:
Escritório
ABRISA
Coordenação
/ Coordination:
ABRISA
Coordenação/coordination:
Escritório
ABRISA

Playgroup
O playgroupCriarte:
Criarte –Playgroup
PlaygroupBrasileiro.
Brasileiro
O playgroup Criarte – Playgroup Brasileiro
O playgroupCriarte:
Criarte –Brazilian
BrazilianPlaygroup.
Playgroup
Playgroup
O playgroup Criarte – Brazilian Playgroup
Coordenação/coordination:
RosanaRosana
Pereira
Coordenação
/ Coordination:
Coordenação/coordination:
Rosana Pereira Pereira
Vizinhanca: Estenda a mão ao seu vizinho brasileiro. Ele pode estar
Vizinhanca: Estenda a mão ao seu vizinho brasileiro. Ele pode estar
Vizinhança:
Estenda
a mão
seu vizinho brasileiro.
precisando de
você. Seja
umao
voluntario!
precisando
de precisando
você. Seja um
voluntario!
Ele
pode estar
de você.
Seja
umBrazilian
voluntário!
Neighbouhug:
Stretch your
hand to
your
neighbour. He
Neighbouhug:Stretch
Stretch yourhand
hand to
to your
your Brazilian
Brazilian neighbour.
Neighbouhug:
neighbour. He
might need you. Becomeyour
a volunteer!
might
need
you.
Become
a volunteer!
He
might
need
you.
Become
a
volunteer!
Coordenação/coordination: Escritório ABRISA
Coordenação/coordination:
Escritório ABRISA
Coordenação
/ Coordination:
Guiando: Grupo
de voluntários ABRISA
na sua área profissional para um
Guiando: Grupo de voluntários na sua área profissional para um
Guiando:
desobre
voluntários
na suaprofissionais.
área profissional para
bate papoGrupo
informal
experiências
bate papo informal sobre experiências profissionais.
Guiding:
Volunteering
groupexperiências
sharing professional
experiencies with
um
bate papo
informal sobre
profissionais.
Guiding: Volunteering group sharing professional experiencies with
new commers
Guiding:
Volunteering
group
sharing
professional
experiences
new commers
Coordenação/coordination:
Escritório
ABRISA
with
newcomers. Coordenação
/ Coordination:
ABRISA
Coordenação/coordination:
Escritório
ABRISA
Meetup – The Melbourne Portuguese Language Group: Meetup – The Melbourne Portuguese Language Group: Grupos de encontro de língua Portuguesa.
Grupos de encontro de língua Portuguesa.
Melbournehttp://portuguese.meetup.com/352
Melbournehttp://portuguese.meetup.com/352
TI Networking Group em Melbourne –
TI Networking Group em Melbourne –
Coordination/Simone Occulate 0430 566 003 .
Coordination/Simone Occulate 0430 566 003 .
LinkedIn: Brazilian IT Professionals - Melbourne Group
LinkedIn: Judge
Brazilian
IT Professionals
- Melbourne
Group apoia como
Elizabeth
(Brasileira
e residente
em Melbourne)
Dando as boas
vindas ao todos
os de
recém
chegados
de todas as nacoes
voluntária
em Victoria
projeto
saúde
básica comunitária
do
Dando as boas
vindas a todos
os recém
chegados
de todas as nacoes
Welcoming
peopleque
to Melbourne
from all
nations
Bairro
Pite Clinic
opera em Timor
Leste.
Welcoming
people to Melbourne
from all
nations
(www.bairropiticlinig.org).
CAO: Integrando crianças através da arte da capoeira.
CAO:
Integrando
através
da Hearts
capoeira.
Em
conjunto
comcrianças
Dr. Noelthrough
Bayley, da
doarte
Timor
CAO:
Integrating
children
Capoeira
ART. Fund, a
CAO: Integrating children through Capoeira ART.
comunidade timorense e outros voluntários, estão promovendo a
Úrsula Soares com a foto vinda de pacientes jovens com cardiopatias graves para a Austrália,
de Maria Veigas
porém com bons prospectos de cura, a virem a Melbourne para
Úrsula Soares With Maria fazerem uma operação.

Ajudando a Maria Viega
Helping Maria Viega

Roberta Rezende
Local: Altona (Gaúchos)
Área de Trabalho: Personal Trainer em South
Melbourne e também como Mobile Personal
Trainer, onde visito pessoas e faço programas
de exercícios na área que tenho disponível, ou
na própria casa.
Interesses: Esporte, amo jogar vôlei e tênis. E
lógico em fitness. Roberta também gostaria de
formar um grupo de oração, parecido com que
frequentava no Canada. Além de orações o
grupo visa atividades de lazer juntos.
Impressões de Melbourne: São boas, uma
cidade que tem oportunidades de trabalho.
Com muita natureza em volta, diversos parques
e reservas além de ser uma cidade litorânea.

Viega’s Picture.

A operação será feita no Royal Melbourne Hospital, e será uma
cirurgia cardíaca mais difícil. A família de Maria precisa de apoio
emocional, e quem sabe ate talvez, em roupas e qualquer dinheiro
em espécie.
Em especial, o Fundo do Coração gostaria de receber casacos e
blusões de inverno, tanto para mulher como para homem, assim
como também meias novas, femininas e masculinas. Dili, capital do
Timor Leste, tem uma temperatura media de 35C o ano todo e eles
chegarão no meio do inverno em Melbourne. Se você gostaria de
contribuir para esta causa entre em contato com Elizabeth Judge: lizjudge5@gmail.com:
www.easttimorheartsfund.org.au
Elizabeth Judge (Brazilian living in Melbourne) supports as a volunteer in Victoria the project
of basic health Community Bairro Pite Clinic, which operates in East Timor.
(www.bairropiticlinig.org).
Together with Dr Noel Bayley, Hearts Fund of Timor, the Timorese community and other
volunteers, are promoting the visit of young patients with severe heart conditions to Australia,
but with good prospects of cure, to come to Melbourne for an operation.
The operation will be performed at the Royal Melbourne Hospital and will undergo heart
surgery more difficult. Mary’s family needs emotional support, and who knows winter
clothing and cash.
In particular, the Heart Fund would like to receive winter coats and jackets, both for women as
for men, as well as new socks, male and female. Dili, East Timor’s capital, has an average
temperature of 35C all year and they will come in the middle of winter in Melbourne. If you
would like to contribute to this cause please contact Elizabeth Judge: lizjudge5@gmail.com:
www.easttimorheartsfund.org.au

Kelly Cristiane Costado Nascimento
Local: Hawthorn
De onde no Brasil: local de nascimento João
Pessoa/Paraíba mas morava em Recife há mais
de 20 anos.
Área de Trabalho: Gerente comercial
atualmente estudando em tempo integral
masters by research student em Administração
e Marketing. Elaborando tese em Social Media.
Interesses: Religião Católica, exercícios e artes
em geral: cinema, música, teatro.
Impressões de Melbourne: extremamente
multicultural

CAPA - Centro de Atendimento
Psicológico na Austrália

CAPA - Centro de Atendimento
Psicológico na Austrália

O trabalho do Centro de Atendimento Psicológico na Austrália consiste
em prestar atendimento psicológico acessível à comunidade de fala
portuguesa que reside na Austrália e que não possui Medicare ou
serviços acessíveis em sua própria língua e cultura. Somos uma equipe
dinâmica especializada no atendimento psicológico clínico e no
tratamento de uma ampla variedade de problemas de cunho
psicológico. A formação profissional dos membros desta organização é
reconhecida pela Australian Psychologycal Society, bem como pelo
Conselho Federal de Psicologia do Brasil. Para informações e consulta
ligue para 0400 120 413 e deixe uma mensagem ou nos envie um
e-mail para director@capaustralia.org.au. Uma entrevista será feita por
telefone e se apropriado uma consulta será marcada.

Portuguese Speaking Counselling services
CAPA is a non governmental agency that has the aim to provide
counselling services in the Portuguese language. It has been developed in
collaboration with ABRISA to attend the psychological needs of the
Portuguese speaking population, in particular the new arrivals or
migrants that do not have either the benefits of Medicare system or a
language and culture specific counselling service. The counselling service
is staffed by volunteers who are trained and recognised professionals in
their field and the service is provided at a low cost.
For information and making an appointment please call 0400 120 413
and leave your details or send us an e-mail to: director@capaustralia.org.
au. A small interview will be conducted by phone and if appropriate an
appointment will be given.
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Bares, Restaurantes e
Entretenimento
Copacabana Internacional
139 Smith St, Fitzroy, 3065
03 9417 7099
www.copacabanaint.com.au

Comida Brasileira
A Taste of Brazil
Salgadinhos (coxinhas, risoles, empadas, pasteis,
pão de batata)
03 9729 1976
www.tasteofbrazil.com.au
Vera Pimenta

Equipes de Vôlei
A ABRISA apoia as equipes de vôlei nas
competições sociais organizadas pelo Volleyball
Victoria. As terças no Melbourne Sports and Aquatic
Centre (MSAC) no Albert Park, e as quintas no
University High School. Entre em contato com o
Volleyball Victoria ou a ABRISA para maiores
informações.

Grupos Comunitários
Associação Brasileira para o
Desenvolvimento da Criança Bilíngue
Sydney
www.abcd.org.au

Classificados

Serviços Espirituais

Igreja Assembleia de Deus
Factory 4/11 Bate Close, Pakenham vic 3810
dias de Culto: Sábados as 7,30 p.m. e Domingos
6.00 p.m. Contatos Anilton e Clarice
03 5941 4636

Igreja Católica Apostólica Brasileira
St Marys Presbytery, Elaine,
5341 5544
Bispo Rodrikc James Gow

Igreja de São Marcos

Edna’s Cuisine

www.bracca.org

543 Lygon St, North Carlton, 3054
03 9380 6099
Rev Pe Francisco Mazzone

Comidas congeladas, salgadinhos, sobremesas.
Ordem mínima: $30
Entrega em casa com pequena taxa.
Edna 03 9311 1913
ednalva_s@hotmail.com

Play Group CriArte

Igreja Messianica

Lou’s Yummy Food
Receita original mineira, pão de queijo recheado
com carne, frango ou bacalhau, empada de frango
e salgados em geral. Entregas feita em domicílio.
03 9382 6765
0418 994 115
teresalou05@yahoo.com.au
fogaodeminas.blogspot.com
José Ribeiro Costa (Lou)

Pastel do Sérgio
Tatiane Midori
0404152340
tatimidori@gmail.com

Tapioca Brasil
03 9386 5571
0411 779 010
mhv62@hotmail.com
Maria Helena Vieira

Educação
Ozzy Study
Suite 1107, Level 11, 227 Collins St, CBD, 3000
03 9654 3920
melbourne@ozzystudy.com.au
www.ozzystudy.com.au
Audrey Reis

Fala Brasil
Língua Portuguesa e Cultura
03 9654 3920
gabriela@gabspot.com
falabrasil@gabspot.com
www.gabspot.com/falabrasil
Gabriela Guimarães

Comunidade Brasileira em Sydney

Gênero Musical: MPB (Composições Próprias)
www.taturei.com
David Chong

Esporte

Juliana Frantz
Tradutora e intérprete creditada pelo NAATI
0404 640 771
julianafrantz@hotmail.com

Lisandra Zimbres de Carvalho

Profissionais de Saúde que falam
Português
Clínica Geral

Centro Espirita Paulo e Estevão

Mécia Freire

Dr Paulo Morais

254-256 Richardson St, Middle Park, 3206,
Melways 2K/E11
paulstephenspiritistcentre@yahoo.com.au
www.paul-stephen.org.au

Clínico Geral
Melbourne Therapy Centre, 221 Wonga Rd.
Warranwood, 3134
03 9876 3011
Odontologia

St Peter and St Paul’s Church

Dra Martha Johnson

Real Transfer

Odontologia Geral e Estética
Croydon Dental Group, 290 Mt. Dandenong Rd,
Croydon, 3136
03 9725 4255
03 9723 7887
mjohnsondr@gmail.com

Psicologia
Dra Daniella de Luca
Psicóloga
Victoria Avenue Psychology, 165, Victoria Avenue,
Albert Park, 3206
03 9682 4000
03 9682 4007
office@vicavepsych.com.au

Dr David Chong
Psicólogo
Suite 215, 100 Victoria Parade
0413 423 595
dchong@infoxchange.net.au

Redes Sociais e de Trabalho
Newcomers Network

Serviços Diversos

Tatu Rei

Acreditado por NAATI, (Profissional), Engenharia/
ciências, educação/pedagogia, cultura/música.
John Moore, jmoore_translations@hotmail.com,
0422 666 630, ABN 31750785622

Professora de Português, Tradutora e intérprete
creditada pelo NAATI (62732)
0400 125 275
lissandracarvalho@yahoo.com

MelSamba
Nós organizamos eventos Brasileiros únicos nos
melhores lugares em Melbourne por mais de vinte
anos. Se você nunca veio a uma das nossas festas
100% Brasileiras ou a uma das nossas aulas de
dança e percussão semanais, você não sabe o quê
esta perdendo!
0402 322 301
MelSamba.com
Carlos Ferreira

John Moore

Melbourne Johrei Centre
81, Princes St, Carlton, 3053
03 9347 3927

Aulas e apresentações de Capoeira
83-85 Little Oxford St, Collingwood
03 9416 2161
0448 801 192
www.capoeirafilhosdabahia.org
Mestre Boa Morte

Capoeira Filhos da Bahia Melbourne

Professora de Português
94 59 43 68
61 0405 277 207
ross.richmond@bigpond.com

Grupo de crianças para prática da língua
portuguesa
playgroupcriarte.blogspot.com

Primeira rede para recém chegados da Austrália.
Eventos de Boas Vindas. Saiba como encontrar
amigos, redes, informações e empregos.
PO Box 65, Surrey Hills, 3127
61 3 9888 6480
61 402 243 271
61 3 9012 4419
sueellson@newcomersnetwork.com
www.newcomersnetwork.com
Sue Ellson, Fundadora e Diretora

Música e Dança

Jaqueline Soares Richmond

BananaBrazil Bikinis
Beleza e sensualidade dos biquinis MADE IN
BRAZIL!! Fique na moda para o verão 2011! A
BananaBrazil Bikinis conta com grande
diversidade de estampas,modelos e tamanhos.
Ótimos preços! Atacado e Varejo. Maiores
informações acesse nosso site www.bananabrazil.
com, ou visite nossa página no facebook
0423236338.

Syntek Environmental Pty Limited
Empresa de Bio-Engenharia especializada em
bio-tratamento de restos industrial e conversão de
sobras perigosas em material inerte
02 9620 9960
0421 489 766
info@syntekenvironmental.com.au

Esquina de Montague St e Dorcas St, South
Melbourne

Serviços Financeiros
Transferências de valores para o exterior
1800 720 102
adriana@realtransfer.com.au
www.realtransfer.com.au

Serviços Profissionais e Técnicos
(TRADE)

Tradutora e intérprete creditada pelo NAATI
02 6241 0569
0417 386 269
mfreire@bigpond.net.au
www.portuguesetranslations.net.au

Stella Alves da Motta
Tradutora e intérprete creditada pelo NAATI
0419 560 561
stellamotta@netspace.net.au

Turismo
Portal Oceania
Informações sobre Estudar e Viajar na Austrália e
Nova Zelândia
0427 960 342
contacts@portaloceania.com
www.portaloceania.com

Allbiz @utomation and Electrical Services
0403 010 934 / 0407 557 509
dasilva0@bigpond.net.au
Alex da Silva / Manoel da Silva
Prestige Roller Shutters
Window Shutters, Slinding Doors, Security Screens,
Security Doors
0411 408 721
03 9858 2614
Michael Iskandar

Bravo Migration
A Bravo Migration é uma empresa especializada
em avaliação, planejamento e aplicação para
VISTOS na Austrália, tanto para empresas quanto
para indivíduos. Level 12, 95 Pitt Street, Sydney,
NSW, 2000
02 8249 8149
michel@bravomigation.com.au
www.bravomigration.com.au

Bravo Talent
A Bravo Talent é uma empresa especializada em
assessorar profissionais que migraram para a
Austrália e estão em busca de emprego. Nossos
serviços compreendem desenvolvimento
profissional para estrangeiros, preparação e revisão
de currículos por especialistas australianos, assim
como simulados e workshops para entrevistas de
emprego com profissionais do ramo.
Level 12, 95 Pitt Street, Sydney, NSW, 2000
Fone: 02 8249 8149
Fax: 02 8249 8338
info@bravotalent.com.au
www.bravotalent.com.au
Marcelo Guedes

Tradutores e Interpretes
Anete da Silva
Intérprete
0410 522 157

Inha Maciel
Intérprete e Professora de Português
0413 048 662
inhamaciel@yahoo.com.au

Anuncie no Jornal da
ABRISA
Classificados: texto apenas
Membro/Negócio: de graça
Não membro e membro
individual:
$20 por edição ou $50/ano
1/4 de Página: 10cm x 14cm
Membro/Negócio: $40 por
edição ou $110 ano.
Não membro e membro
individual:
$60 por edição ou $170/ano
Rodapé: 18cmx6cm
Membro/Negócio: $30 por
edição ou $80/ano
Não membro e membro
individual:
$50 por edição ou $140/ano
Meia Página: 19cmx14cm
Membro/Negocio: $80 por
edição ou $250 ano
Não membro e membro
individual:
$100 por edição ou
$190/ano
Página Inteira: 19cmx25cm
Membro/Negocio: $100 por
edição ou $290 ano
Não membro e membro
individual:
$130 por edição ou
$380/ano

Preços para incluir logo no website e anunciar no JA

Prices to include a logo at the website and announce at JA

Para incluir um logo no website da ABRISA: Membros Negócio, $50pm ou $550pa;
não membros, $60pm ou $720pa. Para incluir um banner no website ou anunciar
no jornal contacte a ABRISA contactus@abrisa.org.au

To include a logo at the ABRISA’s website: Business Members, $50pm or $550pa;
non members, $60pm or $720pa. To include a banner at the website or announce
at the newspaper, contact ABRISA at contatus@abrisa.org.au

