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EDITORIAL
Sofrendo ameaças  de todos os tipos,

o superintendente da Barra, Sancler
Mello, persiste na missão de acabar com
a desordem na região: “Sou
espiritualizado”, diz o executivo, que
também é médium. “Acredito numa
vida eterna e que existe uma força acima
de nós denominada Deus, que protege
o bem. E eu preciso trazer o bem para
esse cargo que eu exerço, para ele ser a
ferramenta do combate ao mal. E na
história do mundo o bem nunca perde
para o mal”, completa Sancler. Leia
tudo da página 4 até a 8.
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Mais um clique incrível do
repórter aéreo do Bom Dia
Rio, Genilson Araújo,
mostrando a nossa Barra da
Tijuca. Ele faturou o Troféu
AIB de Imprensa de Repórter
Aéreo de 2019.

Durante a premiação, no
início do mês, num auditório
do BarraShopping (confira
outros premiados na página
9), ele alertou, no papo com a
equipe da Folha, sobre a
ocupação desordenada do
bairro. Desde 2004, quando
estampou as páginas da Folha
numa reportagem, que ele fala
sobre o tema.

A ocupação irregular do
bairro também é um dos
assuntos da nossa reportagem
de capa

Imagem do mês
Genilson Araújo





A FOLHA DO BOSQUE

“Praticante de medicina espiritual,
curador das doenças da alma e
mensageiro do amor e caridade”. É
desta forma que o superintendente da
Barra, Sancler Melo, se define em uma
de suas redes sociais. No plano
material, entretanto, toda a proteção é
pouca para Sancler. Se depender dele
não haverá ocupação irregular em sua

Sofrendo ameaças  de todos
os tipos, o superintendente
da Barra, Sancler Mello,
persiste na missão de acabar
com a desordem na região:
“Sou espiritualizado”,
diz o executivo,
que também é médium

gestão, milicianos não terão vez e
lugares explorados criminosamente por
terceiros já estão sendo evacuados.

“Minha meta como superintendente
é impor a ordem social e urbana. E não
vamos conseguir isso sem coibir a
ocupação irregular”, diz Sancler.

Ameaçado a todo instante, ele não
esmorece. “Não tenho medo dos meus
objetivos. Sou um ser humano
espiritualizado. Eu preciso trazer o bem
para que esse cargo que eu exerço seja
a ferramenta do combate ao mal. E na
história do mundo o bem nunca perde
para o mal”, completa.

Em 2002, após perder o filho de 19
anos em um acidente de carro – o jovem
estava estacionado quando um ônibus
perdeu a direção e arrastou o seu carro
por mais de 100 metros –, lembra que
recebeu uma mensagem de um grupo
de espíritos, e seguiu a orientação de

Ordem

espiritual

Luiz Neto

Sancler
no Núcleo

Alam Mello:
“Não tenho

medo dos meus
objetivos”



abrir um lar espiritual. Hoje, o Núcleo
espírita Alam Mello (NEAM), no
Recreio, tem 58 projetos gratuitos de
ressocialização.

Curiosamente, Sancler costuma
dizer que só acredita naquilo que vê.
“Fui estudar para entender fisicamente
o que era o espírito, já que tenho visões
desde os meus 5 anos. Hoje percebo que
alguns espíritos são energias quânti-
cas”, comenta ele, que não abandonou
o surfe e o jiu-jítsu, que praticava com
o filho. “Agora a onda me pega e no
jiu-jítsu a garotada me bate”, brinca.

Na política, pretende regulamentar
as terapias holísticas para que sejam
aplicadas em hospitais públicos. Além
de criar uma cadeira de medicina
espiritual nas universidades para formar
médiuns capacitados.

“Noventa por cento das doenças são
psicossomáticas”, garante o médium,
que todas as quintas realiza cirurgias
espirituais no NEAM. “Guiado pelo
espírito do Dr. Pedro Ernesto, temos
uma estatística de cura em torno de
94%”, assegura ele.

Quem sabe ele não realiza uma
cirurgia espiritual na desordem do
bairro? Confira a seguir algumas de
suas opiniões...

OCUPAÇÃO IRREGULAR
“Só tomou essa proporção porque

governos anteriores não se preocupa-
vam com isso. Onde há omissão do
Governo há o império da marginalida-
de. Minha meta como superintendente
é impor a ordem urbana. E nós não
vamos conseguir impor esta ordem se
não coibirmos a ocupação irregular”.

AMEAÇAS
“São constantes. Hoje mesmo recebi

um telefonema de uma pessoa me
ameaçando caso eu não parasse. Mas
eu não tenho medo dos meus objetivos.
Sou espiritualizado, acredito numa vida
eterna e que existe uma força acima de
nós denominada Deus, que protege o
bem. E eu preciso trazer o bem para esse
cargo que eu exerço, para ele ser a
ferramenta do combate ao mal. E na
história do mundo o bem nunca perde
para o mal”.

MEDIDAS DE ORDEM
“Em três meses já pus em prática

diversas medidas. Um exemplo é a
desocupação do terreno que pertencia
ao Parque Marapendi. O terreno era
criminosamente explorado por terceiros

há cerca de 15 anos com destruiçao da
fauna e flora local. Retiramos essas
pessoas e reintegramos o espaço físico
ao parque. Em 15 dias vemos corujas e
largartos que antes não existiam. Se
você cuida, a natureza faz a parte dela”.

DESORDEM URBANA
“Muitos reclamam da insegurança.

Mas a sensação é muito maior do que a
própria insegurança. E esta sensação é
causada justamente pela desordem
urbana. Quando a pessoa vê tudo
tumultuado, sem fiscalização, isso vai
gerando no inconsciente dela uma
dúvida e uma perspectiva de que ela vai
sofrer algo. Temos que combater essa
desordem, mas combater (nesse
momento ele soca a mesa) duramente,
além de ocupar estes espaços
desocupados. Porque não adianta o
estado e o poder público retirar e deixar
abandonado. Quem pensava em fazer
algo errado está pensando duas vezes.
E quem fazia, parou. Aqueles prédios
de oito andares em comunidades
acabaram. Miliciano alugando
estacionamento também parou. Se tem
é muito pouco. Estou visado? Sim.
Querem me eliminar? Sim. Porque
estou atacando o problema na ferida. Na
fonte de renda deles. Mas sou morador
da região há 55 anos e como
superintendente quero trazer de volta a
minha qualidade de vida”.

AÇÕES
“Estou reconstruindo a orla em

parceria com a Orla Rio. Estamos
colocando 500 mil pedrinhas
portuguesas para dar acessibilidade a
cadeirantes e idosos para que eles
possam usufruir do calçadão. Junto com
a Secretaria do Meio Ambiente, pilotada
pelo Bernardo Egas, um jovem
maravilhoso, estamos fazendo o
reflorestamento do Canal de
Marapendi. É uma medida
compensatória na qual vamos
reconstruir a fauna e a vegetação do
lugar. Estamos buscando uma conversa
com a sociedade porque a
desinformação leva as pessoas a estar
contra um projeto que vai trazer apenas
benefícios”.

Continua nas próximas páginas...

“Se querem me
eliminar? Sim”

Dezembro de 2019
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Ameaça animal
Rondas pelas

Lagoas da Barra

visam a impedir

a extinção dos

jacarés, um dos

predadores do

topo da cadeia

alimentar

Sete homens e um destino: fazer
valer o significado da palavra Jacare-
paguá, que quer dizer “enseada do lugar
dos jacarés” – graças à junção dos
termos îakaré (jacaré), paba (lugar) e
kûá (enseada). Os répteis que habitam
o lugar, entretanto, vêm sendo alvo
constante de caçadores e correm o risco
de desaparecer. Se depender da ação
ocorrida recentemente no lugar, porém,
não será preciso mudar o nome do lugar
conhecido como Lagoa de Jacarepaguá
(que engloba as lagoas situadas nos
bairros de Jacarepaguá e da Barra da
Tijuca). O biólogo Marcello Mello, o
superintendente da Barra, Sancler e
cinco guardas do Grupamento de
Defesa Ambiental (GDA) realizaram no
começo do mês uma ronda pelas lagoas
da região para inibir a caça aos jacarés
que habitam o espaço.

Durante a ronda, nenhum caçador
foi flagrado, mas, segundo Marcello
Mello, a ideia é passar a fazer o
patrulhamento constante no local. “O
objetivo é fazer toda semana. A simples
presença do policiamento nas lagoas,

O biólogo Marcello Mello (acima), o superintendente Sancler e
uma parte da equipe do GDA iniciando o patrulhamento na região

mostrando que o estado está presente,
já inibe a caça. Não é apenas o jacaré
que vem sendo caçado constantemente.
As capivaras e outros animais também
sofrem com este crime ambiental”,
explica Mello.

“Temos que zelar pela nossa fauna.
O jacaré faz parte de todo esse
ecossistema e sua destruição seria o fim
de tudo isso. Temos que preservar e
saber conviver com os animais”, disse
Sancler.

Biólogo que batiza jacarés-de-papo-
amarelo da região com códigos e tem
inúmeros trabalhos sobre os répteis,
Ricardo Freitas alerta também que a
maciça concentração de machos
(Caiman latirostris) nas lagoas da Barra
e Jacarepaguá também representa um
risco para a espécie.

“Há um risco iminente da extinção
destes animais. O excesso de calor
produzido pela alta decomposição de
matéria orgânica nas lagoas é uma das
causas da predominância dos machos.
O aterro desenfreado de áreas de
reprodução dos bichos também
prejudica as fêmeas, já em menor
quantidade”, explica Freitas.
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A aventura de chalana pelas lagoas
da região realizada pela Folha do
Bosque e pelo biólogo Marcello Mello
está de volta. Na sexta-feira, 27 de
dezembro, a partir de 10h, acontece o
primeiro de mais uma série de passeios
de barco feitos com os moradores pela
região.

Para a alegria de crianças, pais e
avós, que ficam radiantes quando se
deparam com as capivaras, jacarés, aves
raras e espécies em extinção que ainda
habitam o local. “Vamos visitar os
jacarés enquanto há tempo”, brinca
Marcello.

Durante cerca de 1h, é possível
conhecer pássaros como a raríssima
garça-azul, o Martim pescador (símbolo
da Ilha Primeira), a garça-rosa e o socó
(pequeno, caranguejeiro e
dorminhoco); jacarés de papo amarelo,
entre outras espécies.

“A maioria das pessoas se

Passeio pelas
lagoas está
de volta

Retorno do rolé de
chalana acontece

na sexta, dia 27 de
dezembro

Pierre Moreira

surpreende com o ecossistema do lado
de suas casas. É uma experiência
marcante e importante para todos os
moradores. Principalmente para as
crianças. A ideia, como sempre, é a de
formar gerações futuras para defender
o meio ambiente”, comenta o biólogo.

O rolé de chalana conta ainda com
uma palestra de biologia gratuita, em
que são apresentadas denúncias e é feito
um verdadeiro alerta ambiental com
denúncias de invasões e falta de
fiscalização e cuidado com o lugar.

Interessados em participar devem
entrar em contato pelo número 99274-
3202 (WhatsApp), ou passar um e-mail
para afolhadobosque@yahoo.com/

Para se inscrever basta informar o
nome, endereço, telefone e o nome dos
acompanhantes, caso tenha.

As vagas para o evento são limitadas
e as reservas devem ser feitas com
antecedência.
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Polêmica no Canal

Técnicos da Secretaria do Meio
Ambiente garantiram que o projeto de
revitalização do Canal de Marapendi
ainda não está definido e que pretendem
escutar a comunidade antes de decidir
o que será feito. É de comum acordo
que algumas espécies exóticas invasoras
como as Leucenas devem ser retiradas.
A polêmica começa quando o assunto é
a derrubada de árvores, mesmo as
exóticas.

Uma das líderes do grupo de
moradores que organizou um abaixo-
assinado contrário ao projeto, que já
conta com mais de 2.500 assinaturas,
Denise Freitas não gostaria que fosse
retirada nenhuma amendoeira.

“Já temos um meio ambiente
estabelecido aqui. A legislação está
contra nós, mas é preciso ver a questão
social. Não somos contra o
investimento. Mas tememos que tudo
seja feito em apenas um ano, como está
previsto, e depois o local seja

abandonado”, comenta ela, que colou
cartazes com caveiras nas árvores para
alertar com os dizeres “Condenada sem
direito de defesa”.

O superintendente Sancler esclarece
que todas as espécies que não
pertencem a flora nativa serão retiradas.
“Algumas pessoas enaltecem a sombra
da Amendoeira, mas eles não sabem o
mal que ela faz. Retirando as espécies
exóticas e reconstruindo a flora nativa
você traz de volta toda a fauna nativa.
O caranguejo e até o camarão. As
pessoas pensam no imediato, no agora,
mas precisamos planejar o nosso bairro
para o futuro”, argumenta ele.

Sobre  o terreno em frente ao
Downtown, que foi devastado, Sancler
acredita em uma questão de interesse
governamental. “Não é só você plantar.
É plantar e cuidar. Ali fizeram apenas
com o interesse de plantar. Foi algo
político. Estamos fazendo um projeto
para a vida inteira”, finaliza. O cartaz com uma caveira na árvore no Canal de Marapendi: condenada?





Parque de diversões da saúde
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Via Parque ganha a
primeira fazenda urbana do
estado do Rio. O lugar
conta com restaurantes que
servem pratos feitos com o
que é produzido no local

Um verdadeiro parque de diversões
para quem segue uma vida saudável.
Assim é a BeGreen – primeira fazenda
urbana do Rio de Janeiro e a segunda
da América Latina – que acaba de ser
inaugurada no Via Parque Shopping. O
lugar dispõe de um espaço para
produção de hortaliças que não contam
com a presença de agrotóxicos, com um
sistema inovador de cultivo. Uma loja
para venda dos produtos cultivados no
local também está disponível, além de
um restaurante com conceito da
‘fazenda para a mesa’, com pratos feitos
com o que é produzido no lugar.

Segundo o fundador da BeGreen,

Giuliano Bittencourt, a fazenda será
ainda uma experiência educacional para
crianças e adolescentes, que poderão
aprender na prática vários conceitos de
sustentabilidade.

“A produção deve ocorrer no Centro
da cidade, num raio de 10 quilômetros.

Na essência da iniciativa está o desafio
de diminuir o desperdício. A alface que
comemos é transportada para a Ceasa
e, depois, para o supermercado. Isso
aumenta o desperdício e o custo, por
causa dos intermediários”, explica
Bittencourt.

A imagem 3D da
fazenda urbana: desafio

de diminuir o desperdício

Toda a obra foi feita de contêineres
que virariam sucatas; as mesas e
cadeiras do espaço têm como matéria-
prima a madeira plástica, que sofre um
processo de transformação do plástico
jogado fora, e todo o piso é feito com
material de dejeto de mineração.
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O show tem
que continuar

021 Hall é a nova casa de espetáculos da Barra

Com um palco estruturado para
receber artistas de estatura maior, 1.600
m2 de espaço para o público e mais de
R$ 6 milhões de investimento, a mais
nova casa de shows da Barra, 021 Hall,
está na área e se derrubar é pênalti a
favor do show business.

O sertanejo Israel Novaes já cobrou
o primeiro e marcou. O cantor se
apresentou na inauguração do espaço,
na quinta, 12 de dezembro. Nego do
Borel ampliou o placar com um golaço
na sexta, 13, quando também tocou.
Uma semana depois, dia 22, o cantor
Marcelo Falcão faz o seu show na 021.
No dia 25, tem o Natal com
Mumuzinho, enquanto, em 1 de janeiro,
o artista Péricles saúda o primeiro dia
do ano com muito samba e pagode no
mesmo lugar. Nem precisa de VAR para
marcar esses pênaltis, né?

Esse jogo começou tem um certo
tempo. Originalmente conhecida como
Boate 021, a casa foi derrubada pela
prefeitura por causa de um suposto
avanço irregular na área externa, após
uma reforma. Quando ia reinaugurar
com um show do cantor Alok, veio o
golpe sofrido pelo empresário OlímpioO cantor Israel Novaes no show de inauguração da 021 Hall: palco com estrutura

021 Hall
Enfereço: Av. Armando Lombardi,

583. Informações: 98856-2121.

SHOWS
Marcelo Falcão, dia 22 de dezembro;

Natal com Mumuzinho, dia 25;
Péricles, dia 1.

Neto, um dos sócios. Apesar do revés,
não abaixou a cabeça. Ao contrário:
dobrou o investimento e reinaugura a
casa agora com um espaço ainda maior.

“A ideia é tirar do lugar a pecha de
casa noturna. O mercado de boate não
existe mais no Rio de Janeiro. Por isso
optamos por aumentar o espaço e a
estrutura e investir numa casa de
shows”, explica Neto.

Com o sócio, o empresário Marcos
Júnior (o Professor), pretende levar
também para o local stand ups,
espetáculos infantis e artistas como Ana
Carolina e Jorge Vercilo (este já com
show marcado no dia 20 de janeiro).

Tá com cara que vai ter goleada
nesse jogo ;)



ACONTECE NA BARRA
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“Garota da Barra” a
caminho do Quebra-Mar
Depois da famosa canção com a moça de Ipanema agora é a vez de a musa do bairro
ganhar uma música. É a primeira canção gravada de autoria do ator Stepan Nercessian

O cantor e compositor Leo Russo
lançou no começo do mês o clipe da
canção “Garota da Barra”, uma
composição do sambista com o amigo
Stepan Nercessian, que ganha o
primeiro samba gravado.

 “Um belo dia, Stepan me ligou e
disse: Leo, mandei no seu e-mail uma
letra, vê o que você acha. Peguei o

violão, comecei a fazer a melodia,
adicionei mais uma parte da letra e saiu
a nossa parceria”, conta Leo.  “A Garota
de Ipanema já existe há muito tempo,
agora temos a Garota da Barra, que fiz
com o meu amigo de chope, de
botequim e de Botafogo”, completa o
sambista.

O clipe foi feito na praia e na

Stepan e
Leo Russo:
parceria na

música

Animas

robóticos
Descobrir e ver de perto como

um camaleão muda de cor, como
uma lula gigante se impulsiona,
como uma mosca caminha no teto.
Estas são apenas algumas facetas
oferecidas ao público pela exposição
The Robot Zoo, que chega pela
primeira vez ao Brasil, para
temporada no shopping VillageMall,
depois de percorrer vários países da
Europa e Américas, tendo sido vista
por mais de 1 milhão de pessoas.

Na The Robot Zoo (que estará
em cartaz no shopping durante todo
o período de férias) crianças e
adultos podem explorar a
biomecânica de animais-robôs para
descobrir como os animais reais
vivem.  Em tamanhos maiores que
os animais retratados, os robôs,
aliados às atividades práticas,
ilustram características fascinantes
da vida real.

Avenida Olegário Maciel, os points
do bairro preferidos da dupla.

A atriz Bruna Salvatori
interpreta a Garota da Barra, que
conta ainda com as participações
dos atores Eduardo Galvão e Pedro
Nercessian, sobrinho do Stepan.

Dá pra conferir o vídeo em
www.afolhadobosque.com.br/blog

Dezembro de 2019



Pernas novas
Consagrado angiologista, o Dr.

Antônio Vieira de Mello injetou sangue
novo na redação da Folha, em janeiro
deste ano.  Ele operou a perna do nosso
editor, Luiz Neto, vítima de duas
tromboses há cerca de 10 anos. Após a
retirada da safena do membro inferior,
deixou a caneta esquerda do jornalista
novinha em folha. “É um cara
formidável e diferenciado. Um anjo
que encontrei na minha vida”, elogia
Neto, que esteve no consultório do
médico, recentemente, para uma
revisão.

Sérgio
Pugliese
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Os melhores
Presidente de uma das maiores assessorias de

imprensa do Brasil, Sérgio Pugliese faturou o
Troféu AIB de imprensa de Melhor assessoria de
2019. “É muito orgulho vir receber o prêmio de
melhor assessoria e encontrar o maior jornal da
Barra”, disse Pugliese, para nosso orgulho,
referindo-se ao “A Folha do Bosque”.
“Atendemos várias empresas, mas anúncio nós
sempre falamos: É na Folha do Bosque. Porque
sabemos que dá resultado”, completou.

A cerimônia realizada pela AIB no início do
mês, com um coquetel no auditório do
BarraShopping, premiou também os atores Caio
Castro e Juliana Paes como os melhores de 2019.
Ambos estiveram presentes na festa que deu ainda
os troféus de Melhor Filme Nacional para “De
pernas para o ar 3”; Melhor apresentador e Melhor
Repórter Aéreo, para Flavio Fachel e Genilson
Araújo, respectivamente; além de Empresário do
Ano, para Carlos Favoreto.

Na ocasião, Neto presenteou Vieira
de Mello com um site novinho feito
pela Barra.comunica (braço digital da
Folha do Bosque).Após 25 anos
atendendo no Centro Médico do
BarraShopping, Vieira de Mello está de
consultório novo. Fica no Centro
Profissional BarraShopping, sala 209.
Tels.: 2430-9333  / 99832-4566.

Luiz Neto
com Vieira

de Mello

Orfãos do ZoomBar e
Rosa Chope, bares que
fecharam as portas no
Parque das Rosas, se
reúnem agora no Sano, do
outro lado da rua. O local
que já era animado pela
turma da escola de samba
Unidos da Barra da Tijuca
ficou mais agitado ainda.
Falando na escola de samba
do bairro, a UBT apresenta
como enredo para o
Carnaval 2020 o tema
“Obrigado, meu Deus.
Aluísio Machado – A vida
e a arte de um baluarte”.

Entre outras pérolas, o
compositor Aluísio Macha-
do é autor do famoso samba
enredo do Império Serrano,
“Bumbum paticumbum
prugurundum” (1982, ano
do último título da escola).

Uma carretinha com
todos os equipamentos do
projeto social “Praia para
todos”, que leva pessoas
portadoras de deficiência a
banhos de mar nas praias
do Rio de Janeiro, foi
roubada por criminosos na
sexta, 13 de dezembro, por
volta de 23h. Um homem
parou o carro sedan (placa
LRS 3743) em frente à
carretinha e a engatou no
seu carro, rebocando o
material do “Praia para
todos” com cadeiras
adaptadas, tendas, hadbike
e outros equipamentos.

Roubo cruel

Uma das cadeiras adaptadas
do projeto, que foi roubada
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Toques na cabeça eliminam
comportamentos negativos

Conhecida como Barras de Access, técnica
desbloqueia ideias e crenças que impedem

autorrealização na vida

Uma tenda no evento Spa do Bem –
encontro holístico mensal que acontece
no Città Office Mall e oferece terapias
por um preço bem mais em conta do
que o valor cobrado no consultório –
atrai a cada dia mais pessoas dispostas
a levar uma vida próspera. Usando uma
técnica que, por meio de toques
terapêuticos em pontos específicos da
cabeça, elimina os arquivos mentais que
já não fazem sentido, a terapeuta
Carmem Coelho faz com que a pessoa
tire de sua vida padrões nocivos, ideias
e crenças acumulados ao longo do
tempo.

“Por que uns tem muito e outros não
têm nada? É a maneira como você
coloca o que deseja para o universo que

faz com que você tenha acesso ao que
deseja”, explica Carmem, referindo-se
às expressões verbais que são utilizadas
no começo da sessão.

A partir daí ela passa a manipular
32 pontos na cabeça do paciente.

“Cada ponto do cérebro
corresponde a um determinado aspecto
e à forma como a pessoa lida com eles,
por exemplo: dinheiro, controle, poder,
criatividade, corpo, sexualidade,
tristeza, alegria, entre outros”, esclarece
a terapeuta.

Esses pontos armazenam os
componentes eletromagnéticos dos
pensamentos, ideias, atitudes, decisões
e crenças que as pessoas têm sobre
(continua na próxima página)...
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determinada temática. E é isso que
bloqueia o fluxo livre da energia vital e
a autorrealização pessoal.

“Muitas vezes as pessoas guardam
informações pré-concebidas que se
tornam bloqueios. Uma vez deletado,
esse aspecto não volta mais. No aspecto
financeiro, por exemplo, apanhamos
informações que impedem essas
pessoas de progredirem. Após o
tratamento, muitas pessoas relatam o
aumento da autoestima, melhora no
sono, entre diversos benefícios”,
comenta Carmem.

Ao fazer sessões de Barras de
Access é como se os arquivos de ideias
e crenças, que ficam implantados em
nossa mente, fossem analisados e
ficassem mais limpos. E tudo que é
limitante vai sendo apagado do nosso
banco de memórias, quando os pontos
em sua cabeça são tocados. Esse
processo facilita a expansão da consci-
ência e abre a percepção para uma nova
forma – ilimitada – de ver as coisas.

A terapeuta Carmem Helena tem
consultório aqui na Barra, no Península
Officce. Informações: 96427-0869.

Psicoterapia

reencarnacionista
Criação do mundo espiritual, o tratamento traz uma
possibilidade de expansão nunca antes imaginada

Uma das ferramentas mais
profundas, poderosas e edificantes para
o autoconhecimento e autodesenvolvi-
mento, a Psicoterapia Reencarnacio-
nista quer nos fazer encontrar a visão
que o nosso eu divino e nossos mentores
espirituais têm a esse respeito.

Aqui na Barra, a psicoterapeuta
Maria Cristina Borda é expert neste
novo tratamento, que nasceu com a
finalidade de trazer à psicologia e à
psiquiatria uma possibilidade de
expansão nunca antes imaginada.

“O indivíduo não inicia a sua vida
quando ele nasce. Sua personalidade é
formada ao longo de encarnações.
Utilizamos a investigação do
inconsciente para buscar o entendimen-

to para determinado tipo de comporta-mento”, explica Maria Cristina.
A Reencarnação e a atuação dos

espíritos obsessores é agregada aos
conceitos tradicionais psicológicos e
psiquiátricos, criando uma nova
maneira de encarar os conflitos e as
doenças físicas, psicológicas e mentais.

Se na nossa vida encarnada anterior
tínhamos uma personalidade, então é
razoável pensar que somos a
continuação daquele que fomos nessa
vida anterior à atual. Isso derruba o
conceito de formação de personalidade
e cria outro conceito revolucionário e
evolucionista: o de personalidade
congênita, um dos pilares básicos da
Psicoterapia reencarnacionista.

Informações: 96469-1219.



Maior franquia de bolos
artesanais do País,
Sodiê Doces inaugura
no Downtown a
primeira loja no Rio

de dezembro, sábado, com degustação gratuita para o público das 14 h

Eduardo Benevenuti Rebelo. “Conheci a Sodiê Doces e me identifiquei

O cliente pode encomendar o bolo inteiro, que pode ser feito em cerca

sistema de fatias. Capazes de conquistar todos os paladares, eles ainda

Os salgados são comercializados no formato unitário tradicional ou mini

odo mês a marca elege dois sabores para participar da promoção ‘Bolo
do Mês’, onde os produtos ganham um desconto especial. Este mês os

creme de chocolate branco aerado, cobertura de mousse de chocolate e

Ameixa é elaborado com massa branca, recheio

O Bosque ficou doce

Bolo aerado
de chocolate

da Sodiê:
em promoção

este mês

Um paraíso doce onde o cliente
pode encomendar o seu bolo inteiro,
que fica pronto em cerca de uma hora.
Assim é a Sodiê Doces, que acaba de
inaugurar no Downtown com mais de
100 variedades de bolos elaborados à
base de pão de ló e frutas frescas.

Maior franquia de bolos artesanais
do país, a loja também trabalha com
o sistema de fatias, para o cliente
degustar na própria loja.   A Sodiê
também traz no seu cardápio doces,
balas de coco e uma linha de salgados
com coxinhas, esfihas, quibes,

quiches, empadas e pastéis assados
com mais de 25 tipos de recheios.

Os salgados são comercializados
no formato unitário tradicional ou
mini no copo para consumo nas lojas
e na versão congelada, para serem
levados para casa.

Todo mês a marca elege dois
sabores para participar da promoção
‘Bolo do Mês’, na qual os produtos
ganham um desconto especial. Este
mês os eleitos são o de Abacaxi com
Ameixa e o Aerado - na foto, feito
com massa de chocolate, recheio de
mousse de chocolate e creme de
chocolate branco aerado, cobertura de
mousse de chocolate e raspas de
chocolate preto e branco.

A loja está localizada no bloco 6
loja 124 do Downtown;



edição especial

Restaurante oferece comida baiana, mexicana, japonesa e mediterrânea. Tudo sem proteína animal

Um buffet de comida baiana,
mexicana, japonesa e mediterrânea vem
chamando a atenção no shopping
Downtown. Está cada dia mais
disputada uma mesa no restaurante, que
oferece as gostosuras. Por R$ 25 o
cliente do Cuisine Vert Bistrô se serve
à vontade de comida vegana.

Um dos segredos da casa atende
pelo nome de Nilza Reis. Filha de
militar, ela morou em vários cantos do
Brasil. Exímia cozinheira, tornou-se

Buffet vegano vira febre
no Downtown

Ercília com o
estrogonofe de
grão de bico

uma craque na cozinha baiana, mineira
e de outros estados. Em janeiro deste
ano, sua filha Ercília teve a ideia de
retirar a proteína animal da comida.
Bingo! Nascia o restaurante vegano
Cuisine Vert Bistrô.

“A ideia aqui é provar que você pode
ser vegano sem pagar caro por isso.
Fazemos uma comida de alta qualidade
com preço popular”, diz Ercília.

A cada dia da semana o carro-chefe
do buffet faz referência à cozinha de

algum lugar.
Segunda-feira é dia de comida

mediterrânea. Tem paeja de legumes,
mijadra (arroz com lentilha + cebola
caramelizada), homus, entre outras
delícias.

Na terça, a cozinha japonesa dá o
toque no buffet com tempurá, iakmeji e
sumonomo.

A comida baiana entra em cena na
quarta com moqueca de banana com
legumes, xinxim de batata, mini

acarajés, vatapá e caruru.
Na quinta é dia de estrogonofe de

grão de bico, farofa de beterraba e
empadão de legumes.

Fechando a semana com chave de
ouro, comida mexicana vegana. Chilli
com e sem pimenta, mini-burritos,
guacamole, mango salsa são apenas
algumas das gostosuras.

O Cuisine Vert fica no bloco 8 do
Downtown, loja 107. Informações:
99924-4647.
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Classibosque

44444ALIMENTAÇÃO

☺☺☺☺☺

44444INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES. Notebooks.
Instalação, Windows. Venda
de PCs. Pequenas redes.
Orçamento grátis! Tels.: 3649-
4530 / 99702-9265. André.

AGENDA
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Cerca de 15 minutos de
fogos iluminarão os céus da
Barra, que realiza o segundo
maior réveillon do Rio

18 21
anos

Pirotecnia
emergente

Orquestrada por 12 hotéis, uma
grande queima de fogos está
confirmada para acontecer na noite do
dia 31, na Barra da Tijuca. O espetáculo
deve durar de cinco a 15 minutos,
segundo o presidente do SindHotéis Rio
e da Associação de Hotéis do Rio
(ABIH-RJ), Alfredo Lopes. “A Barra
faz hoje o segundo maior réveillon do
Rio”, comenta ele.

Os fogos não acontecem apenas na
orla. Condomínios e hotéis na região
como o Grand Mercure, o Windsor, o
Ramada, o Hilton Barra e o Grand
Nobile também vão disparar os seus
rojões.

Alguns hotéis também programaram
festões para o dia 31. É o caso do
Windsor Barra, Hilton, Venit, Hyatt e
Courtyard.

No Bosque Marapendi, quem faz a
festa é o Radisson Barra (confira na
próxima página).
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A festa Réveillon Boutique retorna
ao Rio Beach Club, na Ilha da Coroa.
O couro come no Costa Brava,
enquanto na orla, o agito é nos quios-
ques Bar do Gil, Joilton e Praia Club.

Nos cinco estrelas da orla
praticamente não há mais vagas. A
média de quartos reservados é superior
a 90%, com muitos empreendimentos
já com lotação completa.

A Cidade das Artes fará pela
primeira vez uma festa de réveillon. O
tema será “Réveillon dos sonhos”. A
atração principal é o grupo Sorriso
Maroto, mas os apreciadores de música
eletrônica poderão se esbaldar numa
segunda pista.

TEATEATEATEATEATRTRTRTRTROOOOO

“O NATAL DAS PRINCESAS”
- Sábados, às 18h, no shopping Barra
Garden. Antes, na quinta, dia 26, no
mesmo local e horário, acontece a peça
“O quebra nozes”. Em ambas as
apresentações a entrada é gratuita! O
Barra Garden fica na Av. das Américas,
3.255. Informações: 2136-9191.

Perto do dia de Nat al, um
juiz interroga um réu...
– Do que o senhor é
acusado?
– De fazer as compras de
Natal antes do tempo!
– Mas isso não é crime.
Com que antecedência
estava fazendo as
compras?
– Antes da loja abrir .

@#%&@@
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Radisson Barra promete
festança com música ao
vivo, open bar e

gastronomia de alto nivel

Bosque ganha Réveillon de luxo
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Prepare-se para o Réveillon no
Bosque Marapendi. A festa será
realizada num hotel luxuoso, do lado
de sua casa, onde você pode biritar à
vontade e voltar a pé. Sem estresse de
trânsito, lugar para estacionar, ou
hordas de bebuns esbarrando em você
pelas ruas. Nós estamos falando do
Réveillon do hotel Radisson Barra. O
evento com música ao vivo acontece
no restaurante do hotel, das 21h às 3h
da manhã.

Assinado pela chef Ciça Roxo, o
buffet de alto nível, entre outras
delícias, conta com tartar de beterraba
com chévre, cream cheese com salmão
endro, paté de champagne,
pasteizinhos de feira, dadinhos de
tapioca, bolinhos de bacalhau, salada
de lentilhas, salpicão de bacalhau,
salmão gravtax e diversas saladas.

Regado a gin tônica, aperol, caipis
e Red Label, o open bar oferece ainda
chope artesanal, cerveja e energético.

O terraço com vista estonteante é
outro ponto forte da festa. Os
convidados poderão subir até o local
para assistir à queima de fogos, que
acontece em vários pontos da orla e
outras partes do bairro.

“Não vamos ficar devendo nada
para os melhores cinco estrelas do
bairro”, avisa Thiago Santos, gerente
geral do Radisson Barra.

Os ingressos saem por R$ 630
(com 5% de desconto para quem
informar que viu a reportagem na
Folha). Reservas: 99795-4238.

REVEILLON RADISSON
Horário: de 21h às 3h.
Sistema: Open bar e open food.
Endereço: Av. Evandro Lins e

Silva, 600 - Barra da Tijuca.
Ingressos: R$ 630 (com 5% de

desconto para leitores da Folha).
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