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notas
Cultura
Latinidades celebra 10 anos com edição comemorativa
Mês em que é celebrado o dia da Mulher
se dedica a valorizar a cultura e a memória
Afro-Latino-Americana e Caribenha, julho
de mulheres negras. Nesta edição, o festival
já se consolidou como o período do ano em
conta com a realização da Griô Produções,
que o centro da capital abriga o Latinidades,
Instituto Afrolatinas, parceria da Oxfam Brasil, British Council e apoio da Organização
maior festival de mulheres negras da América
das Nações Unidas, Fundação Cultural PalLatina. Em 2017 não será diferente. De 27 a
mares, Fundo Baobá, IFB Estrutural, Contag
30 de julho, Brasília receberá a 10ª edição do
e Sinpro DF. Informações: http://www.afroevento, com programação especial para marcar a primeira década de vida do projeto que
latinas.com.br.
Novidade
Brasília recebe seu primeiro self storage
Acaba de chegar a Brasília o HomeStock, um self storage que vem para solucionar o problema de falta de espaço, comum nas grandes capitais. O local está localizado em uma área de
fácil acesso, no SOF Norte, ao lado da Água Mineral, e será o lugar ideal para os brasilienses
guardarem objetos de valor - muitas vezes sentimental, mas que ocupam espaço - ou até mesmo
algo de pouco uso, como árvores de natal, arquivo morto de escritórios, materiais de coleção
e hobby; servindo também como estoque de mercadorias dos comerciantes da cidade. Mais
informações pelo site da empresa (www.homestock.com.br) ou pelo telefone: (61) 3465-2414
Gastronomia
La Boulangerie começa a oferecer serviço de brunch na Asa Sul
pio especial, pensado para atrair até os mais
Ganhadora de diversos prêmios de recoexigentes paladares. Os pratos do brunch
nhecimento como a melhor padaria franceserão assinados pela chef Renata Carvalho,
sa da cidade, a La Boulangerie agora conta
que atualmente comanda as cozinhas dos
com mais um serviço, por enquanto apenas
restaurantes Loca Como Tu Madre e Ancho
na unidade da Asa Sul, que veio para atender
Bistrô de Fogo. “Teremos um menu feito esa demanda de seus clientes. Desde o dia 15
pecialmente para o brunch. É uma demanda
de julho, clientes da unidade da 306 Sul podeantiga de nossos clientes, e, para satisfazê-los,
rão usufruir também de um saboroso brunconto com a ajuda da Renata, que elaborou
ch, tipo de refeição, originalmente britânica,
os pratos pensando em todos os detalhes, inque combina o café da manhã e o almoço. O
clusive nos veganos”, conta o chef boulanger
serviço estará disponível no horário normal
Guillaume Petitgas.
da padaria, das 7h às 20h e terá um cardáRevitalização
Igreja bicentenária em
Pirenópolis recebe nova pintura
Começou no último dia 14 de julho o trabalho de revitalização da pintura externa da
Igreja Nosso Senhor do Bonfim, em Pirenópolis. Ao todo, cinco pintores participam
da obra. O imóvel está inserido no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e
Histórico da Cidade de Pirenópolis e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) desde 1990. O
trabalho faz parte das contribuições do Quinta Santa Bárbara Eco Resort à comunidade
pirenopolina. A execução dos serviços terá
duração de cinco dias. A arquiteta Juliana
Mesquita, sócia do empreendimento Quinta
Santa Bárbara e arquitetura responsável pelo
projeto, explica que o investimento faz parte
da responsabilidade social dos empreendedores e do compromisso do empreendimento

entrevista

Rabino Joseph Saltoun

Coordenador do 2º Congresso Brasileiro de Kabbalah - Edição Brasília

Sabedoria da Kabbalah chega à capital
Tradição milenar, com
centenas de seguidores no
Brasil e no mundo, a Kabbalah será o tema central de um
evento que ocorre nos dias
26 e 27 de agosto, no San
Marco Hotel. Trata-se do 2º
Congresso Brasileiro de Kabbalah - Edição Brasília, cuja
primeira edição foi realizada
em outubro de 2016 na capital paulista. O encontro reunirá kabbalistas e estudiosos da Kabbalah, com atividades divididas em duas jornadas, com
temas que objetivam a atualização de
conhecimentos. A organização do evento fica por conta do Instituto Meron, liderado por um dos maiores especialistas
do assunto na atualidade, o Rabino Joseph Saltoun, que será responsável pela
palestra magna do congresso, no dia 26,
às 10h. Para completar a programação,
na semana do evento, dia 24 de agosto,
quinta-feira, das 10h às 13h, os palestrantes irão participar também de Audiência Pública na Câmara dos Deputados,
com debate sobre inclusão de Práticas
Integrativas e Complementares, como a
Meditação, em programas educativos em
unidades de saúde para o público infanto-juvenil. Conversamos com Joseph sobre essa sabedoria de quase seis mil anos
e também sobre detalhes do congresso,
que este ano traz o tema “O despertar da
consciência”.
Afinal, o que é Kabbalah?
- A Kabbalah não é um conhecimento místico, não é um mistério. Ao
contrário. A intenção principal e fundamental da Kabbalah é desmistificar todos os mistérios da vida e do universo.
Pode ser vista como uma sabedoria que
trata da semente da Criação, a semente
do Universo, a semente da Consciência

com o desenvolvimento sustentável de Pirenópolis. “Trata-se de um patrimônio histórico que deve ser cuidado por todos nós que
estamos na cidade”, diz. O grupo empreendedor também realizará uma obra de infraestrutura na Rua Santa Bárbara para solucionar
os problemas de alagamentos provenientes
de enxurradas. A Igreja Nosso Senhor do
Bonfim acumula 260 anos de história e foi
construída por escravos, entre 1750 e 1754.

que existe por trás do mundo
físico numa dimensão além
dos nossos cinco sentidos.
Para você, qual a importância de partilhar esse
conhecimento?
JS - A Kabbalah surgiu
para nos ajudar a compartilhar, e difundir e disseminar
seus conhecimentos é importante para o desenvolvimento de todo ser humano nas áreas
espiritual, mental, emocional e física.
Vamos ser proativos, e parar de perder
as oportunidades que a Luz nos envia.
Temos que sair da pressa e da agitação
que nos impedem de perceber quando
uma pessoa ou situação surge, pois não
é por acaso.
Quais temas irão ser abordados
durante o Congresso?
- Ao todo, serão oito palestras. Nelas,
iremos apontar desde aspectos gerais
até temas como meditação, processo de
limpeza mental, astrologia, Kabbalah
na Era Messiânica, o Calendário Cabalístico e vários outros estudos, com a
presença de palestrantes, como Adriana
Finkelstein, Carlos Henrique Arouca e
Bruno Padoveze.
E na Audiência, os temas terão
enfoque diferente?
- Sim, lá, iremos falar com o público sobre os benefícios da meditação e
outras atividades que envolvem a Kabbalah, como na melhora o rendimento
escolar do público infanto-juvenil, e reduz as chances de suicídio entre jovens,
ao aliviar sintomas como ansiedade e
tristeza. Entre os palestrantes estará
também a Regina Tavares, psicóloga,
especialista em Prática Meditativa - Técnica Ho’Oponopono; e Marcos Vinícius
Mendonça, médico neurologista, doutor
em Biotecnologia, especialista em Yoga.

SERVIÇO:
2º Congresso Brasileiro de Kabbalah - Edição Brasília
Quando: dias 26 a 27 de agosto de 2017, das 9h às 18h
Onde: San Marco Hotel - Salão Rafaello (Setor Hoteleiro Sul - Qd.5 - Bl.C - Asa Sul )
Quanto*: Compra antecipada até 20 de julho - R$ 320,00
Compra de 20 de julho a 10 de agosto - R$ 350,00
Compra de 10 de agosto até 25 de agosto - R$ 380,00
Informações: Enilce (61) 98239-8983 / Marli (11) 97178-7484

