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As águas de março vieram com vontade, mas elas só fertilizam 
esse bairro tão bom de se viver. A grama verde, árvores frondosas 
se contrapõem a calçadas mal cuidadas em alguns pontos daqui. 
Fizemos umas fotos.

As mulheres estão buscando seus direitos, cada vez com mais in-
teligência e união. Mas, a cada relato de violência, feminicídio, 
nosso coração recebe um golpe. Trazemos uma matéria especial 
sobre Violência contra a Mulher, com um depoimento forte e revol-
tante, a avaliação da Delegada da Mulher e a fala da Secretária da 
Mulher do GDF sobre equpamentos e medidas de proteção.
 
Essa edição traz muita coisa boa. Uma “big” edição, podemos di-
zer. Trocadilhos à parte, começamos com um deliciosa entrevista 
com o Youtuber brasiliense Lucio Big, criador da OPS - Opeação 
Política Supervisionada, que fiscaliza os gastos dos politicos usan-
do o dinheiro público. Muito legal. 

E ainda no mundo da comunicação digital, trazemos um papo com 
o famoso Detetive, também Youtuber, sobre notícias fakes que sur-
gem diariamente no mundo da internet. 

São vários nossos colaboradores: de lazer, saúde do idoso, fit, compor-
tamento, segurança. E um artigo sobre reformas de prédios antigos.

Nossa página Pet traz uma bela homenagem às fêmeas do reino 
animal e nossas Dicas Verdes falam sobre pragas, as pragas que 
atacam nossas plantas. Das plantas à mesa. Uma Personal Chef 
dá uma receita low carb, boa para quem quer se livrar de uns 
quilinhos.

Por falar em perder, não perca o conteúdo da página de Saúde, que 
aborda um tema sensível: diabetes na adolescência. Quem traz é 
um Personal Trainer que acompanha o tratamento de um jovem 
com a doença. 

Bem, participe com a gente, acompanhe nossas redes sociais, su-
gira pautas, fale do nosso bairro. E tem mais!

Até!

 EDITORIAL
 ARTIGO

Tuberculose: 
a doença infecciosa que mais mata

Um paciente perguntou-me se a Tuber-
culose está voltando? Resposta: Não, não 
está, na verdade, ela nunca foi embora. 

A tuberculose é uma das doenças mais 
antigas e prevalentes na humanidade. Pes-
quisadores afirmam que a enfermidade 
existe desde os tempos pré-históricos e en-
contraram vestígios em múmias do antigo 
Egito (3.000 a.C.), Índia e China. 

Considerada o “mal do século XIX”, já 
matou milhões de pessoas mundo afora, 
incluindo personalidades internacionais 
e nacionais, como o escritor britânico Ge-
orge Orwell e o gênio da música Frédéric 
Chopin. Aqui no Brasil, a tuberculose viti-
mou até o imperador Dom Pedro I, além do 
escritor Manuel Bandeira e do compositor 
e sambista Noel Rosa, o poeta da Vila.

É a doença infecciosa que mais mata, pas-
sando uma rasteira na Aids, que faz 2,6 
milhões de vítimas, e na malária, que mata 
1 milhão por ano.

O Brasil é o 15º colocado no ranking, en-
cabeçado por China e Índia, dos 22 países 
que respondem por 80% dos casos de tu-
berculose do mundo. 

Segundo as projeções da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), até 2020 have-
rá cerca de 1 bilhão de novos infectados. 
Desses, 200 milhões vão adoecer. E 35 
milhões, a população de um país como a 
Argentina, vão morrer.

Os números são mais que suficientes para 
provar que a doença continua viva e tão 

ativa quanto já esteve nos pulmões do sé-
culo passado. 

Informações importantes sobre a 
tuberculose:

O que? É uma doença comum, infeccio-
sa e transmissível, geralmente afeta os 
pulmões, mas também pode atingir outros 
órgãos. 

Sintomas? O principal é a tosse, que per-
siste por três semanas ou mais. Pode vir 
acompanhada de febre (especialmente à 
tarde), suor intenso à noite, palidez, falta 
de apetite e emagrecimento.

Transmissão? Acontece de pessoa para 
pessoa a partir da inalação de partículas 
muito pequenas, expelidas por pessoas 
com tuberculose ao tossir, falar ou espirrar. 

Qual o tratamento da tuberculose? 
Ele é feito a base de antibióticos e tem 
100% de chances de cura se o paciente se-
guir o recomendado. É oferecido pelo SUS.

POR DR PAULO FEITOSA, 
Médico pneumologista

 paulofeitosa

Violência contra 
Mulher, chega!
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Lian Gong do Sudoeste  
é um dos mais atuantes no DF
Aulas com cerca de 50 pessoas, jovens, mais velhas, homens, 
mulheres, o fato é que a prática criada por um ortopedista chinês 
é marca do bairro. Desenvolvida com o intuito de restabelecer 
os movimentos naturais do corpo buscando seu fortalecimento e 
o equilíbrio de energias, o Lian Gong tem expandido muito por 
aqui. Nem com chuva a turma deixa de praticar. A próxima edição 
do SW trará uma matéria especial sobre o grupo e essa prática 
que promove o conhecimento do corpo, a consciência da relação 
do ser com o universo e a promoção da saúde e qualidade de 
vida. Por enquanto, se quiser participar, as aulas são às segundas e 
quartas às 08h30; sábados e domingos às 09h00.

Raviol i  Cia homenageia  
o Dia do Raviol i

Comida boa tem que ser lembrada e homenageada. Quem 
não gosta de um bom ravioli? Massa leve, suave, tem seu dia 
registrado no Brasil: 20 de março. O ravioli nasceu no sul da 
Itália, na ilha da Sicília, em pleno século XII, os quadradinhos 
eram usados em sopas. Ovos, queijo, ricota e ervas começaram 

a ser o recheio daquela delicada massa. 
Os recheios com carne só vieram depois, 
no norte da Itália. Aqui no Sudoeste 
a boutique de massas Ravioli & cia 
comemorou a data oferecendo duas 
opções aos clientes: um com recheio de 
mozzarela de búfala, manjericão e molho 
ao sugo; outro, o autêntico Zucca, com 
abóbora e especiarias. Essa delícia de 
casa fica na 302 do Sudoeste. 

Nossas calçadas 
pedem ajuda
Não é preciso muito esforço para encontrar calçadas 
sem nenhuma manutenção, muitas vezes precisando 
serem refeitas, de tão estragadas. Calçadas que servem 
para o trânsito de pedestres são prioridade numa comunidade. 
Nessas fotos, exemplos do que abordamos aqui, num apelo 
à Administração que chegou recentemente, na certeza de 
podermos publicar boas novas em breve. 

Flexy Bout ique sai na 
fren te com tendências 
Outono-Inverno 2019

A Flexy Boutique 
com exclusividade no 
Sudoeste das marcas: 
Maria Filó, Shoulder e 
Haes traz em seus Looks 
as principais tendências 
da Coleção Outono-
Inverno 2019 como o 
Animal Print, o Xadrez, 
o Couro/Suede, o Tricot 
indispensável nesta 
temporada e a grande 
novidade é a cartela 
de cores com tons 
vibrantes. A loja fica na 
CLSW 104 Bloco B Loja 
24 – Sudoeste.

   Crivos e Aforismos ,  novo  
l i vro do escri t or Luiz Valério

Ele é economista e cientista político, morou fora do Brasil a serviço 
da ONU e, atualmente, mora no Sudoeste. Como diz Luiz Valério, “seja 

qual for sua interpretação do vocábulo “crivo” espero que encontre alguns 
aforismos nessas estradas bifurcadas os quais possam abrir janelas para você 
ver as coes do outro lado da parede”. 

Mariana Rios by Maria Filó

Luiza Sobral by Haes
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Muitas famílias brasileiras pos-
suem jovens entre 12 e 20 anos 
com Diabetes Mellitus. O grande 
intuito desse texto é trazer para 
todos os adolescentes uma moti-
vação extra para terem uma vida 
plena e saudável, aprendendo a 
conviver com a doença de forma 
organizada e tranquila.

A adolescência é marcada por 
mudanças psicoafetivas e de 
conduta, estando vulnerável a 
fatores psicossociais.  A desco-
berta de uma doença nessa fase 
é algo extremamente delicado e 
que afeta vários aspectos, prin-
cipalmente o psicológico. Antes 
de prosseguir, vamos falar sobre 
o tema dessa matéria, o Diabe-
tes Mellitus: Uma doença crô-
nica resultante do desequilíbrio 
dos níveis de glicose no sangue. 
No Diabetes Mellitus Tipo 1 
(DM1), o pâncreas não consegue 
produzir insulina suficiente e no 
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), 
a insulina produzida pelo pân-
creas não age adequadamente 
nas células do corpo devido a 
uma resistência do corpo à ação 
dela. Em qualquer um dos dois 
casos, a glicose deixa de ser ab-
sorvida pelas células, o que pro-
voca a elevação dos níveis de 
glicose no sangue. A  tratativa 
nesta matéria será sobre a DM1, 
a que necessita de aplicação de 
insulina como uma das formas 
de controle da doença por ser 
mais comum nessa fase.

Convidei os irmãos Eduardo 
Ghilardi (18), Diabético Tipo 1 
(DM1) e Vinicius Guilardi (14), 
que não possui nenhuma doen-

ça crônica, mas para figurar o 
importante papel da família no 
processo de tratamento e acei-
tação da descoberta da doença. 

O Eduardo teve o seu diagnóstico 
há mais ou menos 11 meses. “Eu 
tinha um vida normal até metade 
do ano de 2018 e de um mês pro 
outro perdi 10kg, urinava muito 
e bebia muita água, fiz muitos 
exames e em um certo dia, em 
sala de aula, recebi uma ligação 
da minha mãe dizendo que eu ti-
nha DM1 e imediatamente meus 
pais me levaram para o hospital, 
de onde só fui sair uma semana 
depois, porém com tudo sob con-
trole embora com a vida total-
mente modificada.”

A DM1 é Classificada como 
uma doença crônica e incurável 
(American Diabetes Association, 
2013), ou seja, de progressão 
lenta e requer treino especial do 
paciente na reabilitação, super-
visão, observação ou prestação 
de cuidados que envolvem alte-
rações permanentes nos estilos 
de vida dos pacientes, pois o de-
curso da doença é imprevisível 
(Leblanc et al, 2003). Portanto, é 
administrada clinicamente atra-
vés de quatro pilares básicos: 
Insulinoterapia, Dietoterapia, 
Monitorização e principalmen-
te Atividade física, esporte ou 
treinos constantemente variados. 
Todas dependentes do processo 
de adesão do paciente.

Entre as várias transições e 
adaptações que um adolescente 
deve passar, o apoio da família 
na construção de sua autonomia 

e identidade, é um trabalho im-
portante para os diabéticos. Os 
pais são muito importantes nes-
se processo de propiciar autono-
mia ao filho (a), por necessidade 
ou emergência. Eduardo sobre 
isso, diz o seguinte: “Meu irmão 
sempre está ao meu lado e sem-
pre vai estar comigo em todos 
os momentos que eu precisar.” 
Já Vinícius, o irmão-guardião, 
relatou que ficou assustado, 
porém tem um papel crucial no 
tratamento. “Na medida em que 
fui entendendo, percebi que não 
era uma coisa passageira. Fica-
mos uma semana longe com a 
sua internação e a saudade era 
grande. Hoje o ajudo no que 
posso, malhamos juntos, não 
deixo faltar, ajudo na alimenta-
ção, aprendi a aplicar as insuli-
nas, monitorar a glicemia e sei 
como agir em caso de emergên-
cia. Admiro meu irmão pela sua 
força e superação diária”.

Fica Claro que o controle do 
Diabetes    é sempre um equilí-
brio entre insulinização adequa-
da e atividade física regular pra 
toda vida, porém, tão importan-
te quanto a medicação e hábi-
tos saudáveis, é também o apoio 
familiar e atenção nessa fase e 
descoberta. Apoio e motivação 
constantes, esse é o segredo para 
aceitação plena do diagnóstico.

Fontes: www.diabetes.org.br e www.
diamundialdodiabetes.org.br e Atlas 
IDF - Diabetes no Brasil

Um diabético 
ADOLESCENTE 
na família!

POR ALLAN LUCENA

Personal Trainer, professor de 
calistenia, professor do Projeto 

colaborativo @mob.fit (em breve 
será disponibilizado um projeto para 

adolescentes diabéticos, no Parque da 
Cidade)

(61) 9655 9938
allan.lucena_saude@hotmail.com

Instagram: @allan_lucena

✓ Alguns dados do Diabetes no Brasil:
✓ O Brasil têm 12,5 milhões de pessoas com o diagnóstico de 

diabetes Prevalência: de 8 a 9%  para adolescentes 
✓ O Brasil ocupa o 4º lugar entre os 10 países com maior 

numero de indivíduos com diabetes
✓ O Diabetes tipo 1 (0-19 anos), Número de crianças e 

adolescentes com tipo 1 no mundo passa de 1.106.500Mi
✓ O Brasil ocupa o 3º lugar em número de crianças e 

adolescentes com diabetes tipo 1.
✓ O Brasil ocupa o 4ª lugar entre os países com maior número 

de pessoas que desconhecem seu diagnóstico de diabetes 
mellitus.

✓ O Brasil é o 6º pais do mundo em gastos com diabetes, 
porém, quando se considera o gasto por pessoa, o Brasil não 
se estabelece entre os 10 países que tem maior investimento 
médio por individuo com diabetes.



Somos a primeira Maternidade de Brasília a receber

a Certificação Internacional de Acreditação 

(nível diamante) da QMentum. Entidade canadense 

que identifica políticas e práticas que contribuem 

para um atendimento de alta qualidade, seguro 

e gerido de forma eficaz. A qualidade certificada

A primeira Maternidade do 

Distrito Federal com Certificação 

Internacional de Qualidade.

O futuro
merece ser
bem
recebido

www.maternidadebrasilia.com.br Maternidade Brasília
Central de Atendimento
(61) 2196 5300 QMSW Quadra 4, Sudoeste, Brasília/DF
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À medida que as edificações 
envelhecem, surge a necessi-
dade de obras. Algumas estru-
turais e funcionais, outras com 
caráter mais estético. Um piso, 
uma cobertura ou uma facha-
da que ainda tenham boa usa-
bilidade são trocados visando 
modernização arquitetônica, 
acessibilidade, segurança, ade-
quação a legislações ou mesmo 
valorização do patrimônio.

O amor à vida e a doação ajudaram a criar uma

corrente de amor que alimenta vidas.
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O nobre e novo bairro do Se-
tor Sudoeste, em Brasília, tem 
prédios ainda sendo entregues, 
e outros que já estão para com-
pletar 25 anos de idade. Nota-
-se que diversos prédios resi-
denciais já passaram por uma 
revitalização (retrofit) em suas 
fachadas, portarias, pilotis, sa-
lão de festas e áreas comuns. Os 
prédios que ainda não passaram 
destoam no horizonte.

1Não escolha a empresa mais barata, mas sim a 
que possui maior solidez financeira, experiência 
e compromisso de longo prazo. Os orçamentos 

são muito importantes para balizar as decisões, mas 
o síndico não tem obrigação de contratar o preço 
mais baixo. Pague o preço justo mas não economize, 
evitando assim transtornos futuros. 

2Monte um conselho de obras para compartilhar 
as decisões e visões.

3Verifique o histórico da prestadora de serviço e 
de seus dirigentes. Há empresas que, em tese, 
já prestaram serviços para grandes clientes, mas 

possuem diversos CNPJs, são alvos de pesadas ações 
na justiça e que são registradas em nome de terceiros 
que às vezes, sequer participam das decisões ou 
execução das obras.

4Ligue para os clientes anteriores dos 
construtores selecionados. Visite as obras 
e serviços supostamente executados para 

comprovar sua veracidade e qualidade.

5Contrate ou exija seguro específico para as 
obras; são muito baratos frente ao total do 
investimento.

6Pense nas pessoas mais pobres. Muitos itens 
como vasos sanitários, recortes de piso, vidros 
e armários são descartados em contêineres de 

entulho, apesar de estarem em boas condições de 
uso. Há muitas entidades que recebem doações 
deste tipo de material.

7Pense na sustentabilidade do planeta. O tema 
de reciclagem de resíduos de construção está 
cada vez mais presente no Brasil e no mundo. 

Em nosso prédio, vários itens em uso (vidros,vasos, 
quadros de aviso, obras de arte etc) são oriundos de 
contêineres de entulho do bairro. 

8A forma com que tratamos o lixo atualmente é 
diferente e sua quantidade produzida vai muito 
além do que era no passado. Dessa forma, novas 

obras devem levar em conta esse fato. Algumas 
edificações podem prever também local para 
alocação de contêineres de entulho de obras.  

9O uso de bicicletas e patinetes nas grandes 
cidades só aumenta. A criação ou adaptação 
de local para estacioná-los, seja em prédios 

comerciais ou residenciais, é muito importante.

10 O reuso de água é uma tendência forte, seja 
pelo lado financeiro, ambiental ou mesmo 
em razão da redução de disponibilidade dos 

recursos hídricos.

Modernizando 
edifícios: 10 dicas

 GESTÃO

POR MARCELO SICOLI

Síndico do Centro Clínico 
Sudoeste (Brasília-DF),  premiado 

nacionalmente e internacionalmente. 
Consultor internacional e corretor 

de imóveis (Creci-DF 20576). 
E-mail: sindicoccs@outlook.

com Whatsapp: (61)98250-8656

O conjunto do meu trabalho dos 
últimos anos    mereceu desta-
que em publicações importan-
tes como no portal Sindiconet 
(09/2017), na Revista Infra 
(05/18), no site Galeria da Ar-
quitetura(09/18). Com base em 
minha experiência em adminis-
tração de condomínios e visão 
de mercado, listo  20 dicas para 
a execução de obras em condo-
mínios:
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 PETS

A FORÇA 
DA FÊMEA

POR GABY TERRA
Veterinária

EM HOMENAGEM AO MÊS DAS MULHERES, LISTAMOS AS 
FÊMEAS MAIS EXEMPLARES DA NATUREZA. MÃES AMOROSAS, 
TRABALHADORAS COMPETENTES, COMPANHEIRAS 
EXEMPLARES E AMIGAS DE TODAS AS HORAS. VEM VER O  
TOP 5 DESSA LISTA CHEIA DE FEMINILIDADE.

As orcas 
No 4º lugar temos essa poderosa! Apesar da injusta fama de “baleias assassinas”, 
as orcas também mantêm fortes laços sociais e familiares. Estão entre poucos 
animais que passam a vida toda com suas mães, mesmo depois de ter os seus 
próprios filhotes. Sendo assim, um grupo de orcas costuma ser formado por várias 
famílias. Lideradas pela fêmea mais velha (a matriarca), essas orcas caçam juntas e 
cuidam dos filhotes umas das outras. 

As leoas 
O nosso 1º lugar vai pra essa rainha das selvas! O leão pode até levar a fama de 
rei, mas o fato é que quem manda mesmo são as leoas. Em média, um bando 
tem 13 fêmeas. Elas mantêm uma sociedade matriarcal e dividem as tarefas 
comunitariamente, cuidando dos filhotes umas das outras. Além disso, são 
exímias caçadoras. São as leoas que emboscam e matam as presas – e não o 
temido “rei da selva”. O bando é mantido por fêmeas da mesma linhagem, ao 
longo de várias gerações, enquanto o leão reprodutor vem de fora e pode ser 
substituído por outro mais forte. As disputas por território são comuns entre os 
machos. Mas não se engane: as leoas são perfeitamente capazes de enfrentar e 
afugentar um macho indesejado. Essa sim, merece a coroa! 

As hienas
Em 2º temos as destemidas hienas! Elas 
comandam grupos de até 60 indivíduos. 
E “comandam” é a palavra certa aqui. As 
fêmeas são significativamente maiores e 
mais agressivas do que os machos. São 
elas que ficam com a maior parte da 
comida. Apesar da fama de carniceiras, as 
hienas são ótimas caçadoras em grupo. 
Quando matam uma presa, as fêmeas 
dominantes se alimentam primeiro. Os 
machos que não conseguem comer o 
suficiente usam as suas “horas extras” para 
encontrar alguma carcaça abandonada na 
savana. Como se não bastasse, as fêmeas 
também possuem um pseudo-pênis. O 
órgão – um clitóris alongado – chega a 
ficar ereto e é usado para urinar, acasalar e 
dar luz aos filhotes.

As ele fantas 
O 3º lugar vai pra esses 
seres magníficos! São os maiores 
animais da terra e também um 
dos exemplos mais bonitos de 
sociedade matriarcal. As manadas 
costumam ser lideradas pela fêmea 
mais velha. E apesar da matriarca ser 
geralmente maior do que os outros 
(em tamanho), o que importa mesmo 
é a sua experiência. Muitas vezes, na 
natureza, a hierarquia entre os animais 
é estabelecida pela força. Mas os 
elefantes são seres altamente sociais e 
inteligentes. A matriarca é aquela que 
sabe onde encontrar água ou como 
melhor defender os filhotes. Uma 
única fêmea experiente pode chegar a 
liderar até 100 elefantes.

As surica tas 
Em 5º lugar temos essa simpática 
figura! A espécie do famoso Timão 
– o eterno parceiro animado do 
javali Pumba – costuma formar uma 
sociedade em que uma fêmea lidera 
o grupo, chamado de bando. Essas 
chefes lideram seus comparsas na 
busca por novos refúgios e nos conflitos 
de territórios com outros bandos. 
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Éricka 
Filipelli
Secretária da Mulher do GDF, 

O SW conversou com a Secre-
tária da Mulher do GDF, Éricka 
Filipelli sobre os equipamentos 
à disposição das vítimas de vio-
lência doméstica e políticas pú-
blicas de empreendedorismo e 
proteção.

SW – O que é a Rede 
Sou+Mulher, lançada no 
último dia 08 de março?

EF – Ela é uma estratégia de mo-
bilização para unirmos empresas 
públicas e privadas, ONGs, mo-
vimentos de mulheres para, jun-
tos, desenvolvermos ações e po-
líticas para mulheres. Empresas 
que nunca realizaram ações para 
suas funcionárias, por exem-
plo, vão, junto conosco, realizar 
ações como palestras voltadas 
para o enfrentamento da violên-
cia, espaço para amamentação. 
Vamos influenciar e multiplicar a 
importância de políticas eficien-
tes para as mulheres, também 
dentro das organizações.

SW – Agressores de 
mulheres que estão com 
medida protetiva vão usar 
tornozeleiras eletrônicas e as 
vítimas terão o dispositivo? 
Essas medidas são bastante 
eficazes.

VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

 ESPECIAL

EF – São medidas concretas, 
efetivas. Precisamos garantir a 
proteção da mulher que está sob 
medida protetiva. São medidas 
de segurança, de alta tecnologia. 
O Sistema da Segurança Pública 
identifica quando os dois equi-
pamentos (dispositivo e tornoze-

leira) se aproximam e a polícia já 
entra em ação. Por isso a inten-
ção de estender o raio de distân-
cia do agressor para 500 metros 
da vítima. Para dar mais tempo 
de ação policial. Estamos em 
fase de formulação do acordo de 
cooperação com o TJDFT, o MP e 
a Secretaria de Segurança.

SW – Quais são os principais 
traços identificados nos 
Feminicídios?

EF- Não há um padrão, até por-
que não se sabe como vivem 
aquelas que não denunciam. Só 
podemos analisar os casos que 
aconteceram, infelizmente. Já 
temos dados que mostram que 
nas classes mais altas a violên-
cia psicológica é mais presente 
que a física, que já ocorre mais 
em classes menos favorecidas; 
Identificamos, no estudo da Se-
cretaria de Segurança, através 
da Câmara Técnica de Femini-
cídio, que a maioria não denun-
cia ao poder público; a maioria 
das vítimas de feminicídio não 
trabalham, o que nos orienta 
para políticas públicas mais 
eficientes.

SW – O que a Secretaria da 
Mulher oferece à mulher 
vítima de violência?

EF – Nosso objetivo é descentra-
lizar nosso serviço. É estar onde 
está a mulher. Vamos disponi-
bilizar serviços de saúde, como 
a Carreta da Mulher, vamos es-
timular o empreendedorismo 
através de palestras e oficinas 
dentro dos espaços que já te-
mos; vamos proteger, inclusive 
entregando o Centro Especiali-
zado de Atendimento à Mulher. 
A orientação do Governador 
Ibaneis é que façamos um traba-
lho integrado com as secretarias 
e administrações. É oferecer 
apoio, mas motivá-las a reagir e 
a agir pelo bem dela própria

"AQUELE 
ANJO 

VIROU UM 
MONSTRO, 
ME BATEU 

MUITO E 
COLOCOU 
A PISTOLA 
NA MINHA 

BOCA"
Lilian Borges
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Lilian 
Borges
Jornalista

Depoimento corajoso de uma 
moradora do Sudoeste é um ver-
dadeiro soco em nossa dignida-
de. Leia. Ela falou com exclusi-
vidade ao SW.

“Sou Lilian Borges, comercian-
te, jornalista, trabalho desde os 
meus 12 anos e me tornei uma 
empreendedora em 1998. Ape-
sar de ser uma mulher segura 
e bem resolvida, isso não me 
isentou de me tornar vítima da 
violência doméstica, que não 
escolhe idade, condição social, 
econômica ou intelectual.

Fui casada por quase 5 anos com 
um homem tranquilo, extrema-

para meu apartamento (estáva-
mos morando num imóvel fun-
cional do exército, numa vila 
militar onde impera a fofoca, 
ninguém se manifestou em me 
socorrer!)

Na manhã seguinte procurei a 
DEAM e fui submetida às praxes 
da circunstância, mas fui surpre-
endida com a atenção recebida 
no ambiente policial. Foi decre-
tada medida protetiva, suas ar-
mas recolhidas, instauraram um 
inquérito e aberto um processo.

Mas o pior ainda viria. Minha 
sobrinha de 13 anos me contou 
que há dois anos era assediada 
dia e noite por meu marido, até 
na escola ele ia. Lí mensagens 
no celular dela que me deram 
ânsia de vômito. Um monstro! 
Ameaças horríveis.Procuramos 
a DEAM imediatamente e mi-
nha sobrinha e irmã foram in-
terrogadas, seu aparelho telefô-
nico submetido a pericias e as 
descobertas eram terríveis, eu 
vivia uma pesadelo!

Um dia resolví provar tudo. Fui 
até o apartamento onde moráva-
mos, bati na porta, o agarrei pela 
gola da camisa e sai arrastando 
pela vila e gritando as palavras 
“Pedófilo”,“Tarado” o levei até 
a casa da minha mãe e o fiz na 
frente de toda minha família e de 
minha sobrinha, admitir o que 
havia feito com ela. Foi uma ati-
tude de desespero. Atitude que 
me gerou um processo por que-
bra da medida protetiva.

Dias depois, fui intimada para 
uma audiência com a juíza da 
vara de proteção à mulher no 
TJDFT. Saindo de lá, destruída 
emocionalmente, tomei um monte 
de medicamentos que me fizeram 
entrar em coma, Acordei numa 
UTI onde já estava há 17 dias.

Hoje, minha linda filha tem 5 
anos e meio, recobrei vida pro-
fissional, emocional e pessoal e 
ainda consigo treinar, fazer dieta, 
unhas, cabelos, depilação, botox 
e tudo mais que nos faz inesque-
civelmente MULHERES!!

Delegada  
Sandra Melo
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher

SW – Quais são as práticas mais comuns de violência 
contra a mulher?
SM – As práticas mais denunciadas são as ofensas morais, 
como os xingamentos e desqualificações da mulher, seguidas 
pelas ameaças e agressões físicas.

SW – Quando a mulher deve procurar ajuda policial?
SM – A mulher deve procurar ajuda ao primeiro sinal de 
desrespeito, pois sabemos que a tendência é que a violência se 
instale nessa relação e progrida com o tempo, podendo chegar 
ao ápice da violência de gênero, que é o feminicídio, ou seja a 
morte da mulher em razão da sua condição de gênero.

SW – Como age a Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher?
SM – A DEAM/DF age seguindo protocolos técnicos de 
atendimento à mulher, respeitando sua condição, procurando 
acolhê-la e prestando de forma ágil a proteção prevista na 
legislação brasileira., e claro, adotando as melhores técnicas de 
investigação para responsabilizar os autores da violência.

SW – Qual a importância de aparelhos como 
tornozeleira e dispositivo do pânico?
SM – A grande importância desses recursos é garantir a 
efetividade das decisões judiciais,  como por exemplo, as 
Medidas Protetivas de Urgência, e assim garantir de fato, a 
proteção da mulher. 

Telefone da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher: 3207-6172

mente caseiro, carinhoso comigo 
e com minha família e parceiro 
em todos os sentidos.
Após 2 anos de convivência, en-
gravidei e acabei por sofrer um 
aborto espontâneo, naquele mo-
mento ele foi um anjo para mim.

Alguns meses depois, engravi-
dei. Gestante de quase 5 meses 
passei a conhecer quem ele era e 
suas mentiras.

Um dia ele acordou mais cedo e 
saiu para lavar o carro, quando 
voltou estava endemoniado, en-
trou em casa me puxando pelos 
cabelos, me arrastou até o quar-
to de me bateu muito, mesmo 
grávida. Por ser militar, possuía 
2 pistolas automáticas em casa 
e as usou para me ameaçar, 
enfiou os “trabucos” na minha 
boca e me machucou muito. Em 
seguida saiu me puxando pelos 
cabelos e me enfiou dentro do 
meu carro me mandando voltar 



POR MÔNICA NÓBREGA

 CRÔNICA

Chorar sobre o leite derrama-
do é uma expressão popular na 
língua portuguesa, que é usada 
com a intenção de reclamar ou 
se chatear com algo ruim ou 
desagradável que aconteceu. E 
que você foi o protagonista des-
se fato. Ou seja, você bobeou, 
errou, perdeu e.... não adianta 
chorar sobre o leite derramado.

De acordo com o Almanaque 
Brasil da Cultura Popular, a ori-
gem do ditado popular “chorar 
sobre o leite derramado” teria 

surgido a partir de uma história 
de camponeses.

Uma jovem camponesa levava um 
balde com leite sobre a cabeça e, 
distraída pensando nas coisas que 
compraria com o dinheiro que re-
cebesse com a venda do produto, 
acabou tropeçando, caindo e der-
ramando todo o leite pelo chão. Ao 
ver a cena, a jovem chegou a con-
clusão de que não seria nada prá-
tico lamentar um fato que já ha-
via ocorrido, pois nada faria com 
aquela situação se remediasse. 

seu automóvel. Não fez o seguro? 
Ah, agora não adianta chorar so-
bre o leite derramado.

Hoje fiquei lembrando de quan-
tos litros já derramei e o quan-
to me indignei comigo mesma. 
Essa de não ter em quem colocar 
a culpa dói demais. Mea culpa! 
Bem, onde errei? Negligenciei? 
Não estava em condições de pre-
venir “meu leite”? Identificar o 
que aconteceu, de fato, é o pri-
meiro passo, logo depois de se 
olhar no espelho e dizer umas 
poucas e boas. Depois, o negó-
cio é partir para a reconciliação. 
Perdoe-se e vá em frente. 

Porque essa de ficar se punindo 
não trará nada de volta. Identifi-
que o que pode ser feito em ou-
tras ocasiões semelhantes e pas-
se a régua no assunto. Simples 
assim. Sabe por quê? Porque não 
adianta meeeesmo chorar sobre 
o leite derramado.

JÁ CHOROU 
SOBRE O LEITE 
DERRAMADO?

Quem de nós nunca teve “seu 
leite derramado”? Situações que 
estavam a seu favor e, por uma 
deslizada, o jogo virou. O seguro 
do carro que você adiou e, antes 
de fazer, alguém vem e bate no 

Ident i f ique 
o que pode 
ser fe i t o  em 
outras ocasiões 
semelhantes e 
passe a régua no 
assunto .  Simples 
ass im. Sabe por 
quê? Porque 
não adianta 
meeeesmo chorar 
sobre o le i t e 
derramado .
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Dicas gerais  
de segurança
No carnaval de março de 2019 do Distrito 
Federal houve o registro de ocorrências de 
furto/roubo de uma grande quantidade de 
celulares (mais de 300 aparelhos). Também 
se constatou que a maior parte desses 
crimes decorreram da distração e falta de 
cuidado do folião.

Diante desse contexto, é preciso lembrar que a Constituição Federal, 
ao tratar de segurança pública, dispõe em seu artigo 144, que a 
preservação da ordem pública é dever do Estado, porém é direito e 
responsabilidade de todos.

E com base nessa premissa constitucional, é necessário instruir a 
população sobre a adoção de medidas básicas de prevenção que 
reduzam ou eliminem oportunidades para a ação de deliquentes.
Tais medidas que foram denominadas “Dicas Gerais de Segurança”, 
aliadas às ações realizadas pelo 7º Batalhão de Polícia Militar, permitirão 
a redução significativa da probabilidade do acontecimento de crimes 
no âmbito do Sudoeste, pois, conforme já dito, uma segurança efetiva 
não depende somente das ações policiais, mas decorre da união e 
participação de todos.

É importante destacar que as medidas apresentadas são de fácil 
execução e não exigem gastos porque, em sua maioria, envolvem 
apenas mudanças de atitude do cidadão. No entanto, elas não devem 
ser as únicas ferramentas utilizadas, mas devem compor uma cultura de 
prevenção. A partir do momento em que toda comunidade participa na 
solução dos problemas de segurança, as ações da polícia passam a ser 
complementares, e não exclusivas, e o resultado é uma qualidade de 
vida no aspecto da segurança pública com objetivo de alcançar a paz e 
tranquilidade almejada por toda comunidade.

Para tanto, orientamos a adoção das seguintes medidas:

Dicas Gerais de Segurança

1. A melhor forma de se ter segurança é por meio de medidas 
preventivas;

2. Nunca reaja quando for abordado por um delinquente. Entregue o 
que ele lhe pedir, para que vá embora logo. Essa atitude resguardará 
a sua integridade física nesse momento. Sempre acione a Polícia 
Militar pelo fone 190, a fim de evitar a impunidade e novas ações dos 
delinquentes;

3. Todas as pessoas que utilizam um ambiente ou exercem uma 
atividade são responsáveis pela segurança destes locais;

4. Procure manter atenção constante sempre que for às ruas;
5. Não confie na memória, principalmente no que diz respeito 

a procedimentos de segurança. Se não tem certeza, cheque 
pessoalmente o trancamento de portas e janelas, do carro, ligação de 
alarmes e outros.

Por fim, é dever de todos colaborar para construir uma cultura de 
proteção, tendo em vista que o crescimento da população impacta 
no aumento dos problemas que a afetam. Por essa razão, as medidas 
apresentadas visam criar uma cultura de prevenção que melhore, no 
que for possível, a segurança de todos. A eficiência do que foi proposto, 
obviamente, dependerá do quanto as pessoas aceitem as sugestões que 
foram apresentadas e as coloquem em prática.

Major Freires, Comandante do 7º Batalhão da PM – Sudoeste/Octogonal 
Polícia Militar e 7º Batalhão sempre juntos com a comunidade!

TARDE 
DEMAIS? 
NÃO!
Sabemos que na teoria, o envelhecimento 
é o declínio natural e progressivo de todos 
os sistemas fisiológicos. Mas na prática, é 
quando percebemos que já não conseguimos 
fazer metade das coisas que fazíamos, e aca-
bamos deixando de lado por não conseguir 
mais (oh céus! Oh vida!).

As doenças ligadas a este processo podem 
ocasionar uma série de transtornos físicos, 
psíquicos ou financeiros (direto no seu bol-
so!), não só para aqueles que passam por este 
processo, mas para todos que estão envolvi-
dos nessa maturação. Nossas escolhas duran-
te este processo influenciam diretamente no 
produto final, pois aqueles que escolheram 
manter hábitos de vida mais saudáveis, têm 
grandes chances de envelhecer com maior 
qualidade de vida e até mesmo viver mais.

Dentre esses hábitos de vida saudáveis po-
demos destacar a atividade física, que vem 
assumindo cada vez mais importante papel 
na manutenção da qualidade de vida de to-
dos, em especial os idosos. A atividade físi-
ca tem grande importância para o idoso, pois 
é um eficaz instrumento de manutenção das 
Atividades da vida diária (AVD). Auxilia na 
realização de suas tarefas do cotidiano sem 
o auxílio de outras pessoas, tornando o idoso 
independente e melhorando o seu lado psí-
quico por não se enxergar como incapaz, ou 
ainda como um fardo para seus familiares.

Fisiologicamente falando, praticar atividade 
física melhorará a saúde em geral do idoso, 
combatendo diabetes, hipertensão arterial, 
colesterol ruim e outras enfermidades que 
acometem este público em geral. Doenças 
que, se não tratadas corretamente, podem de-
sencadear uma série de outras doenças e até 
mesmo levar à morte. Sem falar do alto custo 
com medicamentos, pois a maioria dos apo-
sentados não recebe uma aposentadoria ade-
quada que possibilite a compra de remédios. 

Algumas atividades físicas têm adesão maior 
por parte da terceira idade, por não conside-
rarem ser atividades mais complexas. Dentre 
essas atividades podemos destacar hidrogi-
nástica, caminhada, Pilates, alongamento e 
dança. Essas atividades de fácil adesão por 
parte dos idosos refletem inúmeros benefícios 
nas AVDs, tais como sentar e levantar com 
facilidade, trazer suas próprias compras do 
mercado para casa, subir escadas sem ficar 
ofegante, varrer a casa, pentear o próprio ca-
belo, cortar as unhas dos pés e muitas outras 
atividades que idosos que não praticam ativi-
dades físicas são incapazes de fazer ou teriam 
grande dificuldade técnica na execução.

Geralmente, atividades em grupos também 
são as preferidas pelos idosos, pois o proces-
so de socialização influência diretamente na 
adesão e manutenção da prática da ativida-
de física, pois em grupo torna-se mais praze-
roso e divertido exercitar-se. Independente 
da atividade escolhida, os benefícios serão 
reais e o idoso sentirá que realmente será 
diferente e mais saudável. Verá que valerá 
a pena manter-se ativo e desejará manter-se 
assim por muito tempo.

Referências bibliográficas
Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de 
Medicina do Esporte e da Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia: atividade física e saúde 
no idoso; Rev Bras Med Esporte vol.5 no.6 Niterói 
Nov./Dec. 1999. Atividade física e envelhecimento 
saudável; Rev. bras. Educ. Fís. Esp., São Paulo, v.20, 
p.73-77, set. 2006. Suplemento n.5.
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 ATUALIDADE

Junto com o crescimento das 
Fake News influenciando nos 
nossos medos e decisões do dia-
-a-dia, surge um canal na contra 
mão da desinformação “teen” 
do Youtube. O Detetive Youtu-
ber já passa dos 200.000 inscri-
tos e vêm desmascarando vários 
golpes e fraudes aplicados para 
iludir crianças e até mesmo 
para tirar dinheiro delas, como 
em falsos sorteios. Além de 
desmascarar canais gigantes do 
Youtube, o Detetive também já 
auxiliou uma investigação do 
Fantástico, da Rede Globo! Para 
comemorar o dia da mentira, en-
trevistamos este canal que mos-
tra a VERDADE para nossas 
crianças e adolescentes ficarem 
mais atentos aos truques do uni-
verso virtual. Ele diz que preci-
sa manter sua identidade em se-
gredo por questão de segurança 
e falou ao SW sobre como tem 
sido realizar esse trabalho.

SW – Uma parte de seu canal 
Detetive Youtuber é dedicada 
a expor golpes e alertar 
jovens e até crianças sobre 
brincadeiras inocentes e até 
“sorteios” que na realidade 
tratam-se de estratégias 
para tirar dinheiro da vítima. 
Como são essas práticas? 

@detetiveyoutuber_oficial “Isso 
mesmo, o meu canal é dedicado 
a desmascarar golpes e fraudes, 
onde a maior parte das vezes é 

aplicado em crianças pois, elas 
ainda não tem senso crítico cria-
do e são extremamente inocentes. 
Esses golpes na maioria das vezes 
prometem prêmios ou vantagens 
em algum jogo onde a criança se 
diverte e em troca, os esteliona-
tários pedem para que a mesmas 
peguem os cartões dos seus pais 
para enviar dinheiro para eles. 
E Acaba que no final, além de 
roubarem o dinheiro e suas infor-
mações do cartão, eles não dão os 
“prêmios” prometidos.”

SW – E como as crianças e 
jovens podem usar a parte 
boa do Youtube e de outras 
plataformas preservando 
a segurança e ficando livre 
deste tipo de assédio?

DY – No caso de crianças, os 
pais devem está sempre moni-

torando o que seu filho faz no 
youtube e na Internet em geral. 
Existe também uma plataforma 
chamada “Youtube KIDS” onde 
é disponibilizado apenas con-
teúdo infantil e livre de pesso-
as mal intencionadas. Já para 
adolescentes e jovens, a histo-
ria já é diferente... eles devem 
sempre se perguntar, desconfiar 
e investigar antes de ficar forne-
cendo essas informações e que 
é bem mais seguro comprar os 
seus prêmios pela própria em-
presa do jogo e não por pessoas 
terceiras.

SW – Você mostra também 
farsas e vídeos enganosos 
de canais bem grandes 
do Youtube, como é que 
acontece isso e por que 
eles produzem esse tipo de 
vídeo?

Detetive: Com o crescimento da 
plataforma do Youtube, os cria-
dores de conteúdo que são cha-
mados atualmente de “Youtu-
bers” começaram a criar vídeos 
falsos, principalmente de pega-
dinhas, para justamente chamar 
atenção das crianças e consegui-
rem mais visualizações no canal 
deles. Com o tempo isso foi se 
expandindo ao ponto de alguns 
Youtubers criarem vídeos falsos 
de terror para enganar as crian-
ças dizendo que encontraram 
algo “sobrenatural”.

SW – Você já sofreu algum 
tipo de intimidação ou 
ameaça de canais maiores?)

DY –  Sim, muitas. E a maioria 
dessas ameaças estão ligadas a 
minha integridade física ou a do 
meu canal no Youtube. Este é o 

É FAKE?

CONHEÇA O CANAL DO 
DETETIVE YOUTUBER E 
ORIENTE SEUS FILHOS PARA 
APROVEITAR O MELHOR DO 
YOUTUBE COM SEGURANÇA!

Links de algumas investigações do 
Detetive Youtuber:

“A VERDADE SOBRE OS DESAFIOS 
DO EVERSON ZOIO (Dossiê #1)”
https://www.youtube.com/
watch?v=WThV9i-5z3Q 

“A VERDADE SOBRE OS DESAFIOS 
DO MAIKI021 (part. Ozzy Return, Lucas 
D, Marcus o Ruivo - Dossiê #4)”
https://www.youtube.com/
watch?v=8WFY_5jGZ7Y

Conheça o Canal Detetive Youtuber
www.youtube.com/detetiveyoutuber

preço pago por mostrar a verda-
de, pois se eu começar a abrir 
os olhos das pessoas, o esque-
ma deles vai caindo aos poucos, 
afinal, ninguém gosta de ser en-
ganado e muito menos enganado 
pelo seu canal favorito.

SW – Por que você iniciou 
este trabalho de mostrar a 
verdade para as pessoas?

DY – Eu sempre tive amor a inves-
tigação, aquilo me excitava, assis-
tia horas de programas policiais e 
lia muito livro sobre investigação, 
principalmente Sherlock Holmes 
(minha maior inspiração). Então 
comecei investigando pequenos 
canais até chegar onde estou, um 
verdadeiro Detetive do Youtube.
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 ENTREVISTA 

Criou em 2013 a ONG OPS-Ope-
ração Política Supervisionada, 
que fiscaliza os gastos com di-
nheiro público, especialmente 
da verba indenizatória de depu-
tados federais e senadores. Por 
conta das 70 denúncias feitas 
por ele ao Ministério Público e 
ao TCU e à exigência direta a 
alguns parlamentares, Lucio Big 
conseguiu reaver milhares de re-
ais aos cofres da Nação.

Em entrevista no San Lorenzo 
Bistrô, Lucio Big conversou com 
o SW, contou bizarrices de parla-
mentares e cantou para nós. Con-
versou sobre sua rotina, família, 
sobre Youtubers, citando dois de-
les com carinho: Pirula (Canal do 
Pirula) e Otário (Canal do Otário). 
Confira trecho da entrevista e as-
sista ao vídeo no canal youtube.
com/monicanobrega.

SW – A OPS, inicialmente 
era Operação Pega Safado. 
Como ela foi criada?

LB – Comecei a fazer um trabalho 
de fiscalização do uso da verba 
pública no Senado, onde encon-
trei verdadeiros absurdos. Quan-
do gravei o video para divulgar, 
me flagrei dizendo “ora, isso aqui 
é uma Operação Pega Safado”. 
Gostei do nome, mas não podia 
usar esse nome de forma genera-
lizada. Daí coloquei em votação 
no meu blog e venceu Operação 
Política Supervisionada.

SW – Você se surpreendeu 
com o alcance da OPS?

LB: Sim, especialmente porque 
estou numa mídia onde aqueles 
que têm milhões de seguidores 
são bem jovens ou empresas 
com alto investimento em im-
pulsionamento. Além disso, o 
assunto Política não é tão atra-
ente, embora isso tenha modifi-
cado recentemente. 

SW – Bizarrices. Conta 
algumas que estão no seu 
blog.

LB – Coisas inacreditáveis, so-
mente para citar duas. Um ve-
reador do RJ (à época) propõe 
projeto que autoriza cada pessoa 
criar até 3 galinhas e 5 pintinhos 
entre 1 e 40 dias. Detalhe: o 
nome do vereador é Pintinho!

SW – E outro que você 
cita no blog é de Roraima, 
que propõe a proibição de 
comecialização de bebidas 
alcoolicas em festas Rave.

LB – Essa é mais ou menos proi-
bir de se rezar em Igrejas. (risos)

SW – Um outro, de SP, 
propõe tornar o jumento 
patrimônio nacional.

LB – Há, entre os parlamentares, 
uma necessidade de transformar 
algo em patrimônio, talvez para 
agradar a alguns setores.

SW: Onde eles concentram a 
maior parte dos gastos?

LB – Na divulgação do tra-
balho parlamentar. E o que 
seria divulgação do trabalho 
parlamentar? Qualquer coisa: 
livro, programa de rádio, de 
tv, revista, jornal. E eu sus-
peito fortemente desse tipo 
de gasto. Exemplo: um depu-
tado apresentou em final de 
2018 uma nota com mais de 
500.000 exemplares de uma 
revista (tiragem maior que a 
revista Veja). Será que rodou 
essa quantidade? À Câmara 
compete pagar, basta ter nota 

fiscal. Outro exemplo: o atual 
Presidente do Senado, Alco-
lumbre, no ano passado con-
feccionou uma grande quanti-
dade de uma revista de mais 
de 40 páginas!!! O detalhe é 
que ele imprimiu em Brasília 
e seu Estado é o Amapá. Ques-
tionei o assessor sobre o trans-
porte disso (mais de 1 tonelada 
de papel) e ele me disse que 
levariam em três caminhões. 
No mínimo é muito estranho.

SW – E seu projeto Novo 
Eleitor?

LB – Basicamente, partimos da 
pergunta: o que você, cidadão, 
eleitor, faz para mudra a política 
no Brasil? O objetivo é levar às 
pessoas tópicos de reflexão para 
que, se ela os seguir, vai votar 
melhor do que ela tem votado. O 
projeto está em fase de conclusão. 

SW – Pra finalizar, o que 
vamos ouvir? Toque o que 
você mais gosta.

LB – Se você não escolheu, vou 
tocar uma das músicas que mais 
gusto, da Legião Urbana, Eu Sei. 

(E ao som da Legião, encerramos 
esse papo pra lá de bom. Mais um 
amigo que o SW fez, mais um tra-
balhando pra melhorar a política)

*Lucio Big é ativista digital, blogueiro, 
vlogueiro e músico. (Big teve uma 
banda nos anos 80). 

https://www.youtube.com/luciobig
@luciobigg
www.luciobig.com.br

“Fiz mais de 70 denúncias no Ministério Público e TCU”

LUCIO BIG

Esta entrevista foi realizada no

SW – Cita pra gente algum 
caso que lhe gerou espanto, 
tamanha a desfaçatez?

LB – Um que me espantou foi o 
pagamento que um deputado fez 
a uma consultoria jurídica. Pri-
meiramente, a Câmara disponibi-
liza profissionais da área; depois, 
ele próprio poderia ter em seu 
gabinete um advogado, já que 
pode contratar até 25 pessoas. 
O trabalho seria para a equipe 
analisar se o projeto de lei que 
ele iria propor seria inconstitu-
cional, por exemplo. Tive acesso 
ao documento produzido pela 
consultoria e… pasme! Eram 
cópias de trabalho de aluno de 
1o semestre de Direito, cópias de 
pareceres de outros profissionais, 
cópias de matérias jornalísticas e 
até de petição eletrônica.

Use o código 
para assistir 
a entrevista 
completa



Pulgões
Os pulgões, afídeos ou piolho-das-plantas 
são uma das pragas mais comuns no jardim. 
Esses pequenos insetos sugadores que medem 
em média de 3-5 mm se infiltram nos brotos 
e caules das plantas, extraindo a seiva do 
vegetal. Não se engane existe uma variedade 
de pulgões que pode ser branco, marrom, 
cinza, preto e verde. Para se livrar de vez desses 
invasores, vou mostrar uma receita caseira que 
vai trazer de volta a saúde das suas plantas. 

Receita:
Essa receita é muito fácil e vai fazer esses 
insetos saírem correndo. Os pulgões detestam 
o cheiro de alho e cebola por isso coloque 
tudo em um liquidificador acrescente a água 
peneire e borrife sobre as plantas. Essa mistura 
também serve para plantas saudáveis para 
evitar o aparecimento de pulgões.

Cochonilhas
As cochonilhas são um dos insetos mais 
prejudiciais para as plantas ornamentais 
e frutíferas em geral, é identificado por 
apresentar esses pontinhos brancos nas 
folhagens das plantas. Esse é só um tipo 
de cochonilha mais existem mais de 67.000 
espécies. Algumas cochonilhas tem uma 
casca dura que impede a penetração do 
inseticida. Mas não se preocupe! Com essa 
receita você vai remover tudo deixando sua 
planta saudável de novo. 

Low Carb
A baixa ingestão de carboidratos é a regra das práticas de dieta e 
alimentação saudável. Mas dieta não é mais sinônimo de comidas 
feias e sem gosto. A Personal Chef Marilde Cavaletti traz uma 
receita bonita e deliciosa. 

TORTA ASSADA DE COGUMELOS
Low carb

Massa
✓ 500gr de manteiga ou qualquer outra gordura 
✓ 6 ovos
✓ 1 kg de farinha sem glúten (qualquer farinha)
✓ Modo de preparo da massa 
✓ Misture todos os ingredientes 
✓ Misture até formar uma bola de massa homogênea
✓ Rende massa para 2 formas médias de fundo falso

Recheio
✓ 1 bandeja de cogumelos frescos Paris
✓ 1 bandeja de cogumelos shiitake
✓ 1 bandeja de cogumelos shimeji
✓ 1 talo de alho poró picado
✓ 1 cebola média picada
✓ 200 Gr de queijo da sua preferência
✓ 2 dentes de alho picados 
✓ 300 ml de creme de leite 
✓ 4 gemas de ovo 

Modo de preparo 
✓ Lave e higienize os cogumelos 
✓ Corte-os em tirinhas 
✓ Refogue em fogo alto com um fio de azeite
✓ Refogue a cebola o alho, o alho poró e junte aos cogumelos 
✓ Misture o creme de leite e as gemas 
✓ Depois o queijo 
✓ Junte as misturas e recheie a torta 

Assar em fogo médio 180° até ficar dourada .
Para enfeitar pode cobrir com tomatinhos cereja.
Sirva as fatias com uma salada 

Contato: Chef Marilde Cavaletti, Personal Chef (61) 996971385

 GASTRONOMIA

Receita:
50g de Cravos
5 dentes de alho
100 g de fumo
200 ml de álcool 
500 ml de água

Acrescente tudo no liquidificador e bata por uns 3 
minutos e deixe descansar por três dias, depois é 
só coar tudo e colocar no spray e borrifar por três 
dias até que remova tudo.

Mosca branca
Esses pequeninos insetos que podem medir de 1 a 
2mm normalmente se alimentam da parte inferior 
das folhas das plantas. Os danos causados pela 
mosca-branca são, além da sucção de seiva que 
enfraquece as plantas, o depósito de toxinas que 
provocam o crescimento desuniforme dos tecidos 
vegetais. Assim como os pulgões, a mosca-branca 
secreta uma substância açucarada que permite o 
desenvolvimento de fulmagina, um tipo de fungo 
escuro que impede a fotossíntese das plantas. Para 
proteger a sua horta e prevenir o aparecimento 
desses seres pequenos e indesejáveis, veja aqui a 
receita.

Receita:
2 dentes de alho
2 colheres de pimenta do reino
200 ml de álcool 70 %
Misture tudo e deixe descansar por 3 dias, essa 
receita rende muito e  pode ser reservada por até 
seis meses. Coloque 50 ml da solução em 5 litros 
de água, adicione 1colher de detergente e está 
pronto seu inseticida natural.

 Saiba como combater 
pragas no seu jardim






