Edição nº 40 « Maio de 2019

l
a
n
o
g
o
t
c
eO

LIAN GONG COMPLETA 6 ANOS
NO PARQUE DO SUDOESTE
PÁGINAS 8 E 9

VOCÊ CONHECE
O TRABALHO DA
DOULA?
PÁGINA 5

ENTREVISTA:
COMANDANTE GERAL
DA PM CONVERSA
COM O SW
PÁGINA 7

PERFIL: LUCIANA
DEIXOU O SERVIÇO
PÚBLICO PARA FAZER
FOTOGRAFIA
PÁGINA 11

LANCHES DE
DAR ÁGUA NA
BOCA
PÁGINA 13

EDITORIAL

500 vezes“Não” à Quadra
500, diz a comunidade!
Em março, a notícia chegou como uma bomba! O IBRAM concedia licença de instalação da Quadra 500, depois de 10 anos da
concessão inicial, datada de 2010. Além de questões jurídicas,
o fato é que faz-se necessária atualização do estudo ambiental e
impacto de vizinhança. Afinal, se licenças ambientais são exigidas a cada 5 anos, certamente é porque mudanças ambientais são
previstas e importantes. Não é claro?
A comunidade se uniu e continua na luta pela preservação do cerrado, do clima, do trânsito e do espaço que tão bem pode tornar-se
um verdadeiro Museu do Cerrado a céu aberto, para o bem de todos.
O SW conversou com a primeira mulher Comandante de mais de
10.000 homens policiais militares, a Coronel Sheyla, firme, simples e decidida. O papo foi no bistrô San Lorenzo, cantinho agradável ali na vizinha Octogonal. E dando continuidade ao nosso
Perfil de moradores daqui, trazemos a Luciana Ferry, fotógrafa que
deixou o serviço público para buscar sua liberdade. Ela fotografa
mulheres nas poses que mais sentem-se à vontade. E vale qualquer idade e sonho.
A matéria de capa é orgulho do Sudoeste. O grupo do Lian Gong,
prática chinesa que previne e cura dores no corpo. Pormove a integração do ser humano com o universo. Esse grupo comemora 6
anos aqui, de pura amizade, alegria e saúde. Vem também?
Nossos colunistas trazem temas de interesse geral: saúde do idoso,
jejum intermitente, dicas de segurança e a alegria de ser pai pela
primeira vez. Temas com os quais você vai ter afinidade.
Ah, e quem não tem afinidade com as receitas do Atelier de Doces
e Café? Espaço novinho aqui no bairro, que já caiu nas graças dos
moradores. Vale conferir as delícias, o carinho e o bom gosto das
criações da Lidia Cristine, a Lili.
Muita diversão, opção pra todo gosto e idade. Rir, passear, fazem
parte do pacote da felicidade, é ou não é? A Raíssa traz muitas
opções de lazer.
Pra finalizar, vamos combinar? Tem felicidade maior do que ter
um bebê? E ainda mais tendo sua gravidez acompanhada pela calma, técnica e apoio de uma Doula! Conheça essa linda profissão e
a experiência da mamãe Nathália.
Até!
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“OS DOMINGOS ME TRAZEM MUITA TRISTEZA”
Mônica, num de seus programas, certa vez, ouví você comentar sobre alguém que se sente
desanimada aos domingos. Comigo acontece exatamente assim, pensei que fosse passar com
o tempo, mas cada vez isso se agrava. Chego a me sentir deprimida. O que posso fazer?”
Lídia*
Lídia, verdade. Durante toda a minha
trajetória na mídia, recebí mensagens
de pessoas tratando o domingo (especialmente à noite), como um momento
melancólico, por vezes deprimente. Desde
meu estágio eu me acostumei a esperar a
segunda feira com entusiasmo, ou seja, o
domingo já era momento de boa expectativa: “amanhã boas novas chegarão, notícias interessantes me serão dadas.”Assim eu seguia.

Mas me parece que a apatia, a deprê do
domingo à noite tem a ver com falta de
expectativa, de propósito, de meta. Se você
tem um foco, uma meta, a segunda feira passa a ser um marco, um dia em que
algo vai acontecer para colaborar com seu
projeto, portanto, o domingo antecede esse
momento importante. Planos, objetivos, esses podem ser companheiros para espantar
o baixo astral do último dia do fim de semana. Experimente.

Parou, não tirou
O guincho levou.

?

Motorista “sem noção”da SQSW 306
Bloco B deixa carro na saída da garage
causando transtorno a todos os moradores.
O síndico insistiu, avisou, pediu e... nada!
Não teve como evitar: o Detran chegou
muito rápido, guinchou o automóvel e a/o
proprietária/o ficou muito sem graça com o
mico que pagou. Merecido.

Roubo no Sudoeste
O prejuízo foi grande. No final de
março, de madrugada, a loja da Lady
Perfumaria – CLSW 302- foi assaltada. Os
bandidos deixaram as prateleiras vazias e
o proprietário indignado com o acinte, a
ousadia e com o fato de não flagrar uns
bandidos desses. A Polícia Civil logo cedo
começou as invetigações.

Depois de envenenamento,
corujas recebem um lar
Várias corujas buraqueiras foram mortas no Sudoeste, cegas, enterradas,
sofrendo as mais diversas atrocidades. O fato comoveu toda a comunidade,
especialmente aos moradores da EQRSW, onde a maioria morava. Nessa
semana, A Associação dos Moradores das QRSW recebeu apoio do artista
plástico Tom John, do Cmt do Batalhão Ambiental, Henrique Berh, de
funcionários da Administração do Cruzeiro e do Sudoeste, moradores,
gráficos e, nesse espírito de compaixão, foram construídas as primeiras
casas das corujas, com planca de informação e tudo. Que vivam em paz!

Procissão de Ramos
emociona o bairro
Centenas de pessoas saíram do Parque das
Sucupiras e foram até a Catedral Rainha da Paz, na
Procissão do Domingo de Ramos, celebrado pela
Igreja católica. Os fiéis cantavam e rezavam durante
o percurso, enquanto moradores acenavam das
janelas. Um belo momento de fé e reflexão.

Novo morador
no Sudoeste
Um ilustre vizinho se aninhou
entre nós. Não se trata de alguma
autoridade, muito mais que isso. O
ilustre é esse tucano que é visto nas
altas árvores da CLSW 101. Mais
beleza não existe. Que fique entre
nós, cuidado, preservado, com saúde.
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COMPORTAMENTO

SEMPRE
QUIS
SER PAI
DA LARA

Em tempo: Pouco antes de
fecharmos essa edição, Lara
nasceu medindo 49,5cm e
pesando 3.565kg. Pura luz!

POR CARLOS EDUARDO

Era final dos anos 80, e o mundo
girava devagar. A latinha de refrigerante era de ferro (impossível de
se amassar), o pão sempre quentinho, os desenhos repetidos... E eu
tinha todo o tempo do mundo. O
futuro era só algo que seria épico.
As radios tocavam Century – “Lover Why”, Robin Gibb – “Like a
Fool”, dentre outras “breguices”
que na época eram a trilha sonora
de tudo que sentia. Eu era o receptor universal do mundo à minha frente. O som era alto e pedia
para meu pai repetir várias vezes
a música “Ouro de Tolo” do Raul
Seixas, pois me divertia à bessa
com a parte que dizia: “Macaco,
praia, carro, jornal, tobogã, eu
acho tudo isso um saco”. Era o
máximo! Hoje entendo que a música evidenciava o perigo do comodismo, de alcançar os sonhos e
de não ter mais desafios.
Mais tarde, no auge dos meus
17 anos, dizia, à então primeira
namoradinha, que queria ser pai
de uma menina que se chamaria
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Lara. Na época, o rock setentista
de grupos como Pink Floyd, Led
Zeppelin, Black Sabath e Deep
Purple, permeavam o filme da
minha vida.
Agora já é 2019, e eu não sou o
que era antes, apesar da trilha
sonora parecer muito com o que
um dia já fui. Hoje tenho uma
“pá” de coisas que me fazem ser
um individuo totalmente novo...
Nem dá pra dizer tudo aqui!...
Muito em breve, tudo irá mudar.
Antes eu era a criança, agora serei (ou já sou) PAI!
A Lara – que sempre quis e que
sonhava – (literalmente sonhava), surgiu do ventre de Larissa
(mulher que antes acreditava
não poder existir, por ser uma
fantasia inalcançada). Então... O
que é ser pai, afinal? Será que
é cuidar da criança e facilitar a
plenitude do crescimento, com

saúde e educação?... Bom, algo
me diz que deve ser muito mais
que isso. Certa vez, desolado por
conta de uma relação arruinada,
andei debaixo de uma chuva forte
com ventos que faziam a água flutuar. Na chuva, chorava de fazer
escândalo sem qualquer medo do
constrangimento, pois as lágrimas
se confundiam com a torrente e o
barulho do açoite das gotas me
dava total liberdade para gritar
(se fosse nescessário). Depois
daquele drama todo, voltei para
casa ensopado, mas de alma mais
branda. Talvez o papel do pai ou
da mãe, algumas vezes deve ser
justamente como o da chuva, que
sem preconceitos me acolheu
com sua “dureza” e me permitiu
o choro, o desespero, e no fim,
lavou-me. Ser pai é mais do que
isso, mas também deve ser isso.
Há pouco ouví A-ha – “Crying In
The Rain” (tudo a ver) e desta vez
me ponho no futuro, o ano é 2039.
Lara estará grandinha e com sua
própria trilha sonora. E eu? Como
será minha nova trilha? Como
será a minha personalidade? Que
“pá” de coisas vão acontecer para
me mudar? Seja lá o que for, minha filha, entenda que já sonhava
com você anos antes. E mesmo
que eu não exista mais, meu amor
por você é infindável!

PODEMOS
EVOLUIR?
Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira
é fundamental que as ações políticas governamentais sejam
reestruturadas para atender essa nova demanda populacional.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o país tem 20,6 milhões de idosos representando 10,8%
total da população brasileira. Estima-se ainda, que em 2060, a
população brasileira tenha 58,4 milhões de pessoas idosas. Tendo
em vista este aumento nesta classe populacional, o governo vem
tomando medidas de inclusão política que buscam aumentar a
qualidade de vida da pessoa idosa.
A estrutura política destinada ao envelhecimento ativo baseiase nos Princípios das Nações Unidas para Idosos, ou seja,
independência, participação, assistência, auto realização e
dignidade. Os três pilares da estrutura para o envelhecimento
ativo são: Participação, saúde e segurança.
Apesar de o Brasil ter alcançado o 12° lugar no ranking no
quesito garantia de renda, ainda tem muito a evoluir, pois
muitos idosos ainda vivem à margem da sociedade. Muitos
ainda dependem da ajuda financeira da família ou da ajuda de
terceiros por não possuírem renda própria ou por não estarem
aposentados. Atualmente com a reforma da aposentadoria,
teme-se que muitos nem alcancem a tão sonhada aposentadoria.
Segundo Alvarenga et. al (2009), para a grande maioria
dos brasileiros, a aposentadoria significa uma condição
socioeconômica inadequada, ocasionando o rebaixamento de
sua qualidade de vida.
Ações políticas de reestruturação social que contribuam para o
bem-estar do idoso são fundamentais, não só para o conforto do
idoso, mas também para o seu bem-estar psíquico. Nosso país
tem evoluído, mas se compararmos a países desenvolvidos onde
a expectativa de vida superou a nossa, percebemos que ainda
temos um longo caminho a ser percorrido para a restruturação
das nossas políticas sociais. Queremos que o idoso não seja um
fardo para a sociedade, e sim que seja ferramenta de evolução
para uma sociedade completa e que valoriza o espaço de todos.
Referencias Bibliográficas
Repercussão da aposentadoria na qualidade de vida do idoso.
ALVARENGA, Líria Núbia et.al (2009) v 43, n 4;
Educação: integração, inserção e reconhecimento social para o
idoso. SCORTEGAGNA, Paola Andressa (2010);
Saúde do Idoso: país começa a ser reconhecido por suas políticas
públicas. Fundação Oswaldo Cruz (2014).
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No papel de proporcionar à gestante conforto, encorajamento,
calma, suporte emocional físico
e informativo, a Doula orienta
e dá assistência à nova mãe na
gestação, no parto e nos cuidados com o bebê. A palavra Doula
vem do grego e o significado é
“mulher que serve”.
Tempos atrás o bebê nascia na
presença das mulheres experientes da família: avós, mães,
tias, irmãs mais velhas. Elas
apoiavam a parturiente durante
todo o trabalho de parto. Hoje,
no ambiente hospitalar, iluminado, frio e na presença de médicos, enfermeiros e técnicos, a
impessoalidade pode aumentar
o medo, a insegurança, a dor e a
ansiedade àquela que está dando a luz. A Doula preenche esse
vazio. Ela supre a demanda de
emoção e carinho nesse momento tão delicado.

Responsável Técnico: Dr. Anderson Benine Belezia - CRM-DF: 25.403

A Doula resgata a prática que
existia sem a intensa ação médico-hospitalar e, hoje, possui todo o respaldo de médicos e profissionais da saúde.

RELATO DE NATHALIA
CASSETTARI SOBRE
O NASCIMENTO DA
JÚLIA
“O que eu não sabia,
e fiquei muito feliz em
saber, é que essa ajuda
não começa com as
contrações, mas bem
antes. Tivemos reuniões
antes do início do
trabalho de parto para entendermos fisiologicamente como se
daria o processo, conhecermos nossas opções para definirmos o
nosso plano de parto e para aprendermos movimentos e posições
que seriam úteis antes, durante e depois do parto. Deu tudo
certo!!! Depois do parto esse acompanhamento não acabou. Tive
orientações sobre amamentação e sobre os cuidados do bebê em
casa, quando surgem dificuldades que eu nem imaginava’

M: Um estudo de Klaus e Kennel
apontou como um dos resultados
da presença da Doula no trabalho de parto e parto, a redução
de 50% nos índices de cesárias,
bem como a diminuição significativa de outras intervenções como
analgesia, ocitocina e fórceps.

O SW conversou com Magali
Melo dos Santos. Ela acompanha
a gestante Nathalia Cassettari
e ambas estiveram conosco no
Parque do Bosque do Sudoeste.

sentir-se acolhida e importante
para que tenha uma experiência
positiva de parto e nascimento, e
os cuidados com o bebê possam
fluir naturalmente.

SW: O que a Doula faz?

SW: E o que a Doula não faz?

M: A Doula atua oferecendo apoio
emocional, suporte físico e informações baseadas em evidências
científicas durante a gestação, o
nascimento e o puerpério, para
que a mulher possa fazer escolhas conscientes a cada etapa do
ciclo gravídico puerperal. Fazer

M: A Doula não deve realizar
procedimentos técnicos ou exames físicos próprios dos profissionais de saúde.

Em breve

SW: A presença da Doula
faz diminuir o número dos
índices de cesariana?

SW: Como é o
relacionamento da Doula
com o ginecologista e
obstetra? Eles interagem?

M: Sim. Entender o papel da
Doula nesse processo tem possibilitado a construção de uma
relação ética e profissional.
SW: E o que diz a
Organização Mundial de
Saúde sobre a Doula?

M: A OMS incentiva o apoio da
doula no parto e numa Revisão
da Biblioteca Cochrane, 2010,
conclui que: “Todas as mulheres devem receber o apoio de
um acompanhante especialmen-

te capacitado durante o trabalho
de parto e parto”
O suporte contínuo durante o
parto oferecido por acompanhante capacitada:
• Aumenta as taxas de parto
normal;
• Reduz a duração do TP e a
necessidade de analgesia;
• Maior satisfação com a experiência de parto.
SW: A Doula acompanha
a parturiente em partos
em casa? E se houver a
necessidade de intervenção?

M: A Doula acompanha a mulher
onde ela desejar ter o seu filho.
Toda intervenção de caráter técnico
na assistência ao parto deverá ser
realizada pelo profissional capacitado escolhido pela mulher, que
pode ser uma parteira, enfermeira
obtétrica, obstetriz ou obstetra.
Contato:
cuidandocomartemms@gmail.com
@cuidandocomartemms

Segurança
61 3353-9000
Área Especial 8, 9, 10, St. C Norte - Taguatinga
Central de Atendimento

CRÔNICA

Engordei 11
gramas por dia, só
isso! Agora chega!
Já está mais do que na hora de
me livrar dos quilos que me
incomodam e ficam por aqui,
como se fizessem parte de mim.
Até então, faziam. Eu não os via
muito, não dava a devida importância. Até que... chega! Não os
quero mais.
Tudo fica difícil com eles. Amarrar um tênis é uma luta, sentar
numa cadeira frágil é um risco,
passar numa catraca é um exercício de sorte, roupa nova, nem
pensar. Deu! Por onde começar?

Dando uma geral para ver como
anda a saúde. Dezenas de exames são necessários para uma
avaliação criteriosa.
Procurei um clínico geral que
também é nutrólogo, com referência e experiente com o
emagrecer. Dr Denizar, da Nutroclínica pediu os exames e os
traduziu para mim. Logicamente,
alguém que está taaaaantos quilos acima do peso, só pode ter
taxas alteradas: colesterol, ácido
úrico, gordura no fígado, B12 lá

POR MÔNICA NÓBREGA

embaixo, Vitamina D mais baixa
ainda, coluna sendo exigida demais.... enfim, saí da sala dele
arrasada. Eu havia engordado
muito, 9 anos depois da bariátrica que fiz. Mas o Dr Denizart fez

Pois agora
vou encarar
esse processo
de volta e vou
tratar meu
corpo como
ele merece,
pedindo
desculpa e
tudo o mais.

uma conta que me deixou pasma.
Engordei 11 gramas por dia! Já
pensou? É mole, né?
Bem a conta é a seguinte: em 9
anos engordei 30 quilos, o que
significa que adquirí “apenas”
3,33 quilos por mês, que resulta
em 11 gramas POR DIA! Gente,
é num piscar de olhos! Basta não
prestar atenção.
Pois agora vou encarar esse processo de volta e vou tratar meu
corpo como ele merece, pedindo desculpa e tudo o mais. Ah,
nesse grupo de apoio tenho uma
terapeuta sensacional, que ensina como pensar e reprogramar.
Que ajuda a tocar em frente e se
amar. Obrigada Teresa Mayorca.
Bem, nas redes sociais vou contar como tem sido essa experiência, como são as receitas, como
tenho pensado e agido. E gostaria de contar com o seu apoio.

ENTREVISTA

SHEYLA SOARES SAMPAIO
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF

"Nós, mulheres,
somos um misto
de fortaleza com
sensibilidade"
O San Lorenzo Birstrô é o cenário para as entrevistas especiais
que fazemos. Nessa edição, a
conversa foi com a Comandante
Geral da Polícia Militar do DF,
Coronel Sheyla Soares Sampaio,
há 28 anos na Corporação. Ela
tem MBA em planejamento e
gestão pública, foi a 1a colocada
no curso de formação em 1994,
ou seja, preparo não lhe falta.
SW: A média no DF é
de 1 PM para cada 270
moradores, sendo que no
Maranhão a média é de 1 PM
para cada 800 e no Brasil a
média é de 1 para cada 417.
O DF possui uma boa média?
Está dentro de seu nível de
satisfação?

SS: Eu diria que já tivemos
tempos melhores, quando tínhamos menos habitants e mais
policiais, porém, hoje utilizamos
outras ferramentas que nos auxiliam e conseguem minimizar
a defasagem no efetivo: a tecnologia, através de monitoramento
de câmeras, o envolvimento da
comunidade através de grupos
e aplicativos. Mesmo com esse
contingente menor do que anos
atrás, conseguimos reduzir os índices criminais.
SW: Já temos números
correspondents à sua gestão?

SS: Sim, no acumulado de janeiro, fevereiro e março de 2019,

estamos com números bem
aquém do que o mesmo período
do ano passado.

Coronel, comandando essa
tropa inteira, “o grande
navio,”como você diz?

SW: Temos cerca de 11.000
policiais na Corporação.
Desse contingente, qual o
percentual feminino?

SS: Creio que todo trabalho só
tem sucesso se todos os envolvidos estiverem comprometidos,
por isso uso a expressão “o grande navio.”Por mais que a última
palavra seja minha, é importante
ouvir a todos, conversar, participar de grupos de WhatsApp e dar
atenção a todos. Só assim consigo entender o que eles sentem
na ponta. Hoje, não é questão de
empoderamento, mas saber que
nós, mulheres, somos capazes
e devemos encarar os desafios.

SS: Legalmente, trabalhamos com
uma previsão de 10% de todo o
efetivo destinado às mulheres,
seja para Oficiais ou para Praças.
SW: Quando de sua
entrada na PM em 1992,
a maior patente para
mulheres era de Capitão.
Como você se sente, hoje,

Nós somos um misto de fortaleza
com sensibilidade.

são os mesmos para homens e
mulheres.

SW: Essa sua preocupação
com o dia a dia de todos,
é um traço feminino, de
acolhimento.

SW: Quando o Governador
Ibaneis anunciou seu nome,
houve uma certa resistência
dos homens ou das
mulheres? Teve resistência
pelo fato de você não ser da
1a Turma?

SS: Sim, eles disseram que nunca
houve algo semelhante. Até pensam que é um perfil “fake”, que
não sou eu (risos). Autoridade
existe e é fato, o respeito é fundamental nas relações, mas o fato
de sair do alto do cargo e dialogar,
tem surpreendido. Faço isso porque são eles que levam segurança
e resultado à comunidade.
SW: A mulher é fisicamente
mais fraca, isso significa que
as mulheres desempenham
mais serviços internos?

SS: Estamos no momento de quebra de paradigma, por isso tenho
falado sempre para as mulheres
da Corporação: elas têm que se
preparar para toda e qualquer
função, interna ou externa.
SW: O treinamento para as
mulheres é o mesmo dos
homens?

SS: Sim, houve um certo desconforto na Corporação, primeiro por
alguns mais antigos que poderiam
ser indicados também. Mas a escolha é do Governador e, dentre
os nomes que constavam no hall
de todos os Coroneis ele escolheu
a mim. O cargo é de confiança,
portanto não há nada que determine ser o mais antigo, um homem ou uma mulher. Certamente
ele levantou meu histórico de trabalho e isso talvez tenha me fortalecido. E o fato de ser mulher,
num primeiro momento, causou
um desconforto, que já está superado. O meu papel é demonstrar
minha capacidade.
Esta entrevista foi realizada no

SS: Sim, cursos e treinamentos
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LIAN GONG NO BRASIL
E NO SUDOESTE
O LIAN GONG 18 T CHEGOU AO BRASIL EM 1987
TRAZIDO PELA TAIWANESA MARIA LÚCIA LEE.

POR ELAYNE PEREIRA

Atualmente temos no Brasil, sediada em Belo Horizonte a Associação Brasileira de Lian Gong em
18 Terapias, presidida por Maristela Botelho árbitra juramentada de Lian Gong em 18 Terapias
formada pela Shanghai Municipal
Lian Gong Shi Ba Fa Association
(China) e Coordenadora do Curso
de Capacitação de Instrutores de
Lian Gong em 18 Terapias.
Mais informações no site https://
www.associacaobrasileiralg18terapias.org/
Lian Gong em 18 Terapias LG18T no Parque do Bosque do
Sudoeste
Há seis anos mais e mais pessoal
comprometidas com o bem estar
e melhora da qualidade de vida
praticam o LG18T até quatro vezes na semana no Parque.
A prática é gratuita e aberta ao
público de todas as idades na
quadra do Parque Bosque do Sudoeste e ocorrem às segundas e
quartas às 8:30h, aos sábados e
domingos às 9:00h.

Atualmente, além do prazer
em servir à comunidade como
facilitadora nas práticas regulares, sinto-me ativa na busca do bem estar e da melhoria da qualidade de vida de
todos os praticantes do grupo.

É conduzida por instrutores certificados pela Associação Brasileira de Lian Gong em 18 Terapias-representante oficial da
Shanghai Municipal Lian Gong
Shi Ba Fa Association/RPC.

Elayne é ertificada pela Associação Brasileira de Lian Gong
em 18 Terapias - BH representante oficial da Shanghai Municipal Lian Gong Shi Ba Fa
Association/RPC.
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Depoimento
“TIVE TRÊS CÂNCERES E A
PRÁTICA DO LIAN GONG
ME LEVOU À CURA”
Glória Cruxen,

54 anos, praticante de
Lian Gong e Rio Aberto.

“Tive câncer de pâncreas,
tireóide e fígado. Fiz
tratamento quimioterápico
durante dois anos, foram 20
sessões. Conseguí vencer
essa doença tão difícil, através
dessas práticas integrativas, o
Lian Gong e o Movimento Vital
Expressivo – o Rio Aberto-,
práticas que trouxeram uma
grande energia, o Chi (Sopro
Vital), que me deu uma vida
nova. E esse grupo acolhedor
também foi fundamental para
que eu pudesse vencer e estar,
hoje, compartilhando esse meu
depoimento e essa motivação
para continuar até quando
Deus permitir.”

PRÁTICA CHINESA
TRATA E PREVINE
DORES NO CORPO
O Lian Gong em 18 terapias é
uma prática corporal elaborada na década de 70 pelo Dr.
Zhuang Yuan Ming, médico
ortopedista da Medicina Tradicional Chinesa que viveu em
Shangai na China, até meados
de 2013. Unindo a Medicina
Tradicional Chinesa e a Moderna Medicina Ocidental, com as
artes guerreiras e antigos exercícios terapêuticos, o resultado
previne dores no corpo, problemas osteosmusculares e nas
articulações, além de atuar nas
disfunções dos órgãos internos
e problemas respiratórios.

"Na primeira aula,
seis alunas. Hoje, são
mais de 50 no Lian
Gong do Sudoeste"

SW: Mesmo se o praticante
não tiver intimidade com a
filosofia chinesa, é possível
ter aproveitamento da
prática?

movimentos dos guias. Os movimentos são simples, ritmados
e suaves. Entretanto, como todo
aprendizado na vida, é preciso
ter uma certa disciplina e presistência de praticar com regulartidade, isto é, todas as semanas. Mas não é indispenável uma
identidicação com a filosofia
chinesa pois o Lian Gong é para
as pessoas de todas as crenças,
e beneficiam homens e mulheres
de todas as idades.

EB: Sim, basta comparecer com
regularidade ao local e fazer as
práticas, procurando copiar os

SW: Conte algum caso em
que o Lian Gong

Éber Bacelar foi o primeiro instrutor de Liang Gong no Parque
do Bosque do Sudoeste, há seis
anos. Na primeira aula, seis alunas. A notícia foi se espalhando
e a turma cresceu a ponto de serem mais de 50, hoje em dia.

mudou ou melhorou
a vida de alguém.

EB: M pessoas relatam que o
Lian Gong as ajudou na recuperação de dores musculares, problemas nas articulações e inclusive, em questões de saúde mais
graves tais como pós operatórios,
tratamentos de câncer e quadros
de ansiedade e depressão. Eu
sempre recomendo que as pessoas consultem se necessário
os seus médicos de confiança e
quase sempre eles aconselham o
Lian Gong como terapia integrativa complementar.

Lucimar de Melo, jornalista,
professora de Lian Gong em 18
Terapias, formada pela Shangai
Municipal Lian Gong Shi Ba Fa
Association, conversou com o
SW sobre essa verdadeira terapia, que tem ajudado a tantos na
saúde física e emocional.
SW: A prática é dividida em
três partes. Fale um pouco de
cada uma.
LM: O Dr. Zhuang Yuan Ming
criou, em princípio, a 1a parte
das “18 Terapias” para tratar e
prevenir dores no pescoço, ombros, costas, quadril e pernas.

Depois, veio a necessidade, com
base na procura dos pacientes
de desenvolver a 2a Parte, para
prevenir e tratar problemas nos
tendões, ligamentos e para equilibrar disfunções dos órgãos internos (massagens). Posteriormente, o Médico criou a 3ª Parte,
o I Qi Gong, para fortalecer as
funções do pulmão e do coração
SW: Como é o processo de
formação do professor de
Lian Gong?

LM: Recomenda-se aprender a
técnica, criada pelo Mestre, dr.
Zhuang, e treinar repetidamente
para desenvolvê-la com a maior
consciência corporal possível. Essas duas coisas, permitem chegar
ao resultado, cultivo do Qi (sopro
Vital) e desbloqueio de energias
Atividades Relacionadas ao Lian
Gong em 18 Terapia-Instrutora
nível I pela Shangai Municipal
Shi Ba Fa Association, representada pela Associação Brasileira
de Lian Gong em 18 Terapias;
Professora do Curso de formação
da Chen Bing Tai Chi Academy
Brasília, onde tem formação;
Instrutora no Parque Sudoeste.
lucimarte@gmail.com
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SEGURANÇA PÚBLICA

DICAS PARA
EVITAR A AÇÃO
DE BANDIDOS NO
SEU DIA A DIA
A Polícia Militar do Distrito Federal tem como missão promover a
segurança, o bem-estar social por meio da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência, com fundamento nos direitos
humanos e na participação comunitária. Para prestar um serviço de
excelência à sociedade, a corporação buscou, por meio de estudos,
profissionalizar sua gestão administrativa e operacional, a partir do
alinhamento com as melhores práticas gerenciais. A seguir, continuamos as dicas iniciadas na última edição, visando a conscientização
da segurança como obrigação do Estado e responsabilidade de todos.

BEM-ESTAR

O JEJUM
INTERMITENTE
E A MASSA
MAGRA

DICAS DE SEGURANÇA

(Elaboradas pela PMDF- (www.pmdf.gov.br).
ASSALTO EM VEÍCULO:

•
•
•
•
•
•

Estacionar em lugar movimentado e iluminado.
Usar sistema de alarme, chave geral e correntes na direção.
Som, rodas e certos acessórios despertam a atenção de marginais.
Evitar objetos e documentos no porta luvas.
Evite deixar objetos de valor no interior de seu carro.
Ao estacionar ou parar em cruzamentos, principalmente à noite,
observe pessoas suspeitas nas proximidades.

EM CASO DE ASSALTO, NÃO REAJA.
NA RESIDÊNCIA:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de alarmes, cadeados e câmeras reforçam a segurança.
Não deixar luz acesa durante o dia.
Na perda das chaves, troque os segredos das fechaduras.
Atender à porta, após identificação prévia.
Manter a porta da garagem sempre fechada.
Aguardar o fechamento de portões de comando eletrônico.
Não aceitar a entrada de técnicos não solicitados.
Ao sair ou retornar da residência, observe as proximidades e, se
constatar a presença de estranhos, não entre.

EM DESLOCAMENTOS:

•
•
•

Ao notar que está sendo seguido, procure mudar várias vezes o
lado da calçada.
Não carregue objetos de valor, grandes quantias de dinheiro ou
cartões de crédito, se não houver necessidade.
Evite lugares sem iluminação e com pouco movimento.

Polícia Militar e 7º Batalhão
sempre juntos com a comunidade!
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Olá, pessoal.
Neste mês eu
trago para vocês
uma polêmica: O
Jejum Intermitente (JI) e o treinamento de força.
Há uma constante
preocupação de
que muitas horas
sem se alimentar
atrapalha na construção de músculos. Fazer
dieta, seguir protocolo, comer de três em três
horas, baixar o carbo, alimentação paleolítica, será que tudo isso influencia na perda de
gordura e ganho de massa magra sem um bom
treinamento de força associado?
Convidei o Dr. Pedro Leão para discorrer sobre esse assunto, uma vez que além de adepto ao JI, é também especialista no assunto.
“Há inúmeros estudos mostrando que, desde que a pessoa pratique musculação, não
há perda de massa magra significativa, nem
redução da taxa metabólica. O metabolismo
não depende muito do que você come ou deixa de comer, e sim de quantidade (volume)
de músculos que você possui. Por isso, a restrição calórica, quando associada à musculação, não leva à perda de massa muscular”.

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

Existem dois pontos de convergência em
qualquer tipo de estratégia: Treino e Dieta,
independente do objetivo. Uma coisa sem a
outra não funciona quando o objetivo é manutenção ou construção muscular. O que a
ciência mostra é que o jejum reduz riscos
de doenças cardiovasculares, o risco de
desenvolver diabetes, protege o cérebro de
doenças degenerativas, melhora o sistema
imunológico, auxilia no tratamento do câncer, aumenta os níveis de cortisol, reduz a
insulina basal, reduz a pressão arterial, melhora o rendimento físico.
É importante você entender que no processo
de recursos ergogênicos e síntese metabólica, o corpo primeiro decompõe o glicogênio
em glicose para gerar energia. Depois disso, o corpo passa a quebrar os estoques de
gordura para o mesmo fim. Excesso de aminoácidos é usado para energia. Além disso,
há um estímulo do hormônio do crescimento
(GH) e a regulação da testosterona. Tudo
isso só é aproveitado ricamente se o treinamento de força estiver inserido.
Outro alerta é para o nível de estresse e cortisol acumulado ao longo dos dias. As funções anabólicas de recuperação, renovação e
construção de tecidos são paralisadas, Afirma Dr Pedro Leão. Em suma, se você fizer
Jejum Intermitente ou qualquer dieta, sem
a Musculação e com o nível de estresse prolongado, você perderá massa magra, sim!
Dr Pedro Leão faz um alerta! O jejum só é
indicado para pessoas saudáveis ou que tenham qualquer patologia bem controlada.
Consultem sempre um médico, um nutricionista e um profissional de educação física
antes de tentar mudar seus hábitos!

PERFIL

LUCIANA FERRY
Paula Teles

Luciana Ferry

"Minha
fotografia retrata
a busca do
feminino, sem
preconceitos"
Luciana Ferry é fotógrafa, com
estúdio (Voulez) no Sudoeste.
Através de suas fotos, mulheres
encontram suas “melhores versões, mostrando o que cada uma
tem de melhor. O SW conversou
com ela e traz alguns de seus trabalhos, mostrando mulheres felizes com o que são.
SW: Você era funcionária
pública, estabilizada e pediu
demissão para ser empresária,
numa atitude arriscada. O que
fez você tomar essa decisão?

LF: A minha decisão veio baseada no fato de eu não conseguir
conciliar a fotografia com o serviço público. Por me sentir realizada como fotógrafa, a decisão
por ela foi natural.
SW: Seu trabalho retrata a
sensualidade em diversos

Priscila Nicodete

Paula Teles

momentos. Isso passa pelo
viés da sexualidade? Ou da
pornografia?

LF: O Voulez foi criado pensando na sensualidade feminina!
No corpo da mulher. Como diz
Martinho da Vila, existem “mulheres de todas as cores... varias
idades...” rsrs! O Voulez foi pensado em todas elas! Nas magras,
cheinhas, altas, baixas, brancas
ou morenas, a intenção era de
que as mulheres descobrissem
sua sensualidade nas fotos! Mas
posso dizer, sem dúvidas, que
engloba a sexualidade sim... já
ouvi relatos incríveis de mulheres que fotografei sobre o quanto o ensaio ajudou a estimular
a vida sexual delas com seus
parceiros! Mas não há nada de
pornográfico! É tudo baseado na
sensualidade, na força do corpo
da mulher e no desejo que elas
têm de se sentirem atraentes,
desejadas e incríveis!

Karl Jeanneth

SW: Qual o conceito
que você adotou em seu
trabalho?

LF: A busca do feminino fora do
conceito social, no resgate de si,
na tentativa que todas nós temos
de entender a mulher que somos,
nos despindo de preconceitos.
SW: Qual o perfil das
mulheres fotografadas por
você?

LF: Ja fotografei todo tipo de mulher! Das mais inibidas às mais
“exibidas”, digamos assim! Mas o
mais importante é que elas buscam, com certeza, exibir o que
têm de melhor! A questão do empoderamento feminino e da força
da mulher têm muito a ver com

Pollyane Oliver

isso, com o momento! Então, eu
acho que o Voulez nasceu na época certa, na hora certa.... para as
mulheres que buscam entender
seu corpo e como eles podem ser
incríveis de diversos ângulos!
SW: Já houve alguma
situação que lhe impactou?
Alguma revelação, algum
motivo surpreendente que
fizesse aquela mulher querer
ser fotografada?

LF: Sim, uma mulher madura, nos
seus quase 60 anos, relatou que
até aquela data nunca tinha usado
“carmim” e perguntou se não seria
ousado demais para o momento.
No final ela usou o batom vermelho e sentiu-se realizada e empo-

derada! Para ela, como ela mesma
relatou, foi a melhor versão dela! E
eu amei fazer parte daquilo!
SW: O que faz uma mulher
vivida, com mais de 60
anos, buscar ser fotografada
sensualmente?

LF: Atualmente as mulheres buscam ter qualidade de vida e têm
uma visão diferente sobre elas mesmas nas diferentes etapas da vida.
Quando uma mulher com mais de
60 me , ela quer exaltar a melhor
fase da vida mostrando que é possível ser linda em todas as idades.
Informações:
lucianaferry.com.br/portfolio/voulez/
www.instagram.com/voulezfotografia/
(61) 98552-4822 (whats)
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AGENDA CULTURAL

Sertanejo

POR RAISSA LOMONTE

BRASÍLIA PODE SE PREPARAR! O MÊS DE
MAIO VEM COM TUDO PARA QUEM GOSTA
DE SHOWS E FESTIVAIS. ANOTE ALGUMAS
DICAS E BOA DIVERSÃO!

Quem não perde uma edição do Villa Mix já
tem compromisso no dia 04 de maio, a partir
das 14h. O maior festival sertanejo de país
vai desembarcar no Gramado do Estádio
Nacional, com as atrações:
✓✓ Jorge e Mateus
✓✓ Wesley Safadão
✓✓ Gusttavo Lima
✓✓ Matheus & Kauan
✓✓ Kevinho
✓✓ Alok
✓✓ Xand Avião
✓✓ Simone & Simaria
✓✓ Jetlag
✓✓ Jefferson Moraes

Fun Festival está
chegando!
De 11 de maio a 30 de junho o
estacionamento 04 do Parque da
Cidade vai receber o Funn Festival
2019. Tradicionalmente o bosque dos
pinheiros é transformado em um cenário
lúdico para receber os visitantes, stands de
comidas e atrações musicais. Nesta temporada
estão previstos nomes como Zé Neto e
Cristiano, Gabriel O Pensador, Zé Ramalho,
Make U Sweat, Pete Tha Zouk, Manimal
(Projeto do Júnior Lima), Bruno e Marrone, Anavitória,
Ludmilla e muito mais! A meia entrada custa a partir de R$50.

Nando Reis encerra
turnê em Brasília
Tendo somente o violão como parceiro de
palco, Nando Reis chega à cidade no dia 4
de maio para cantar sucessos em uma versão
diferente. Após rodar todo o país, a turnê
“Nando Reis Voz e Violão” será encerrada na
Capital Federal. A meia entrada custa a partir
de R$100.

Segunda-feira
no cinema

Pontos de Venda:

https://www.funnentretenimento.com.br/
https://site.ingressorapido.com.br/funnfestival/
App da Funn

Ballet Imperial da
Rússia em terras
brasileiras
O aclamado espetáculo de ballet “The
Best of Tchaikovsky”, Ballet Imperial da
Rússia, agraciará os brasilienses com
apresentação em três atos: começando
com O Lago dos Cisnes, na sequência
“A Bela Adormecida” e finalizando com
“O Quebra-Nozes”. O show terá duas sessões: às 17h
e às 20h, no dia 11 de maio, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Meia entrada a partir de R$ 70.

Bum-bum-bum
Castelo Rá-Tim-Bum
Os órfãos do Castelo Rá-Tim-Bum precisam passar na exposição
sobre a série que ficará na cidade até 28 de maio, no Shopping
Iguatemi. Os visitantes poderão conferir cenários e peças
originais da produção que marcou a época de 90.Além disso,
estão previstas aparições de personagens, pra todo mundo
matar saudade! Meia entrada a partir de R$12.
****Valores informados nesta coluna sujeitos à alterações sem aviso prédio, por parte dos organizadores.
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Quem não perde um cineminha pode
aproveitar a Promoção Segunda
Irresistível, no cinema Kinoplex do
Terraço Shopping. As entradas para
filmes2D custam R$7,50 a meia e R$15
a inteira. Já para os filmes 3D os valores
são R$8,50 a meia entrada e R$17 a
inteira. Além disso, os combos também
têm desconto. A pipoca mini salgada
com refrigerante sai por R$10, já a opção
com pipoca doce custa R$12.

Espetáculo Bita
e as Brincadeiras
A criançada que é
fã do Bita vai ter a
oportunidade de
conferir um espetáculo
sobre o desenho
animado, aqui em
Brasília. O show está
marcado para 18 de
Maio, às 14h30 no
Teatro Royal Tulip.
Meia entrada a partir
de R$60.

GASTRONOMIA

LANCHE COM SABOR
DA CASA DA VOVÓ!
LANCHE DA TARDE PEDE UM BOLO FOFINHO E “AQUELE”BRIGADEIRO.
AS RECEITAS SÃO DO ATELIER DE DOCES E CAFÉ, DO SUDOESTE.

Bolo de Iogurte
com Mel

✓✓ Despeje a mistura do liquidificador
em um bowl e acrescente, aos
poucos e mexendo delicadamente
com um fue, a farinha de trigo e a
fécula de batata até incorporar e
formar uma massa homogênea.

Ingredientes
✓✓ 4 ovos inteiros
✓✓ Por último, misture o fermento em pó.
✓✓ 170 ml de óleo (Milho ou Girassol)
✓✓ 1 copo de Iogurte com mel
✓✓ Coloque a massa em uma forma
✓✓ 2 medidas (copo de Iogurte) de açúcar
de 25 cm de diâmetro, untada com
refinado
manteiga.
✓✓ 2 xícaras de farinha de trigo
✓✓ 1 colher de sopa de fécula de batata
✓✓ Leve ao forno por aproximadamente
✓✓ 1 colher de sopa (rasa) de fermento em pó
45 minutos ou que, ao toque, se
perceba que o bolo está firme no
Modo de Preparo
meio.
✓✓ Coloque no liquidificador os ovos, o
óleo, o Iogurte e o açúcar. Bater bem
Créditos: Dika da Naka
por aproximadamente 10 minutos.
Adaptações: Linda Almeida

Brigadeiro gourmet ao leite
Ingredientes
✓✓ 400g Leite condensado
✓✓ 200g Creme de leite
✓✓ 150g Cacau em pó
✓✓ 50g Chocolate ao leite nobre
Modo de Preparo
✓✓ Misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo até ficar cremoso.
✓✓ Deixe esfriar e faça bolinhas de 18g e passe no granulado de chocolate.
Créditos: Lívia Christine
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OCTOGONAL

O CAMINHO PARA
UMA CIDADE JARDIM
Os moradores da Octogonal
estão, silenciosamente, multiplicando a área verde que possuem. Não só as áreas dentro
das sete Octogonais ganharam
o carinho do cultivo das árvores
e plantas; há alguns anos, os
moradores passaram a plantar
mais árvores também na área
pública. O resultado permitirá
que, num futuro próximo, um
novo visual chame a atenção
daqueles que passarem na Octogonal: o entorno de seus blocos residenciais e comerciais, e
áreas públicas estarão compostas por centenas de árvores.

rges

Bo
Professor Zaldo

damental para
A Novacap foi fun
ra as Mudas
o Projeto Água pa
Poder público e
comunidade
fizeram a diferen
ça no projeto

Por que isso
será possível

?

Além de vários moradores, voluntariamente, passarem a plantar árvores frutíferas e a mantê-las hidratadas, um trabalho
institucional merece destaque: a
iniciativa encampada pela Associação Amigos da Octogonal. A
organização comunitária adquiriu piscinas infláveis e atenuou
o longo período de estiagem que
costuma maltratar as pequenas
mudas plantadas em terras do
Planalto Central. Segundo o professor Zaldo Borges, presidente
da Associação, foram compradas
três piscinas com capacidade
para armazenar 4.500 litros cada
e, em parceria com a Novacap,
criaram, na Octogonal, o Projeto
“Água para as Mudas”.
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As piscinas armaz

enaram 4,5 mil litr
os
de água in natura.

O sistema de go
tejamento foi ut
ilizado
com sucesso e hid
ratou 250 novas
mudas
strou o
Uma etiqueta mo
projeto
do
al
nt
bie
sentido am

Em 2018, funcionou assim:
quando da estiagem, as piscinas foram instaladas no cinturão verde externo, afastadas
umas das outras: Uma próxima
à Octogonal 1 (AOS 1), outra
da AOS 5 e outra da AOS 7/8.
No horário combinado, a Novacap enviou um caminhão-pipa
e 13 mil e 500 litros d’água
encheram as três piscinas. A
mobilização continuou através
de grupos de WhatsApps, onde

os moradores passaram a juntar vasilhames plásticos de 5
litros. Essas embalagens foram
lavadas, etiquetadas e cheias
de água; depois os recipientes
foram levados para o “pé” de
cada muda e lá foi feito um minúsculo furo na lateral inferior
da vasilha, para que, através do
gotejamento, a muda de árvore
passasse a ser hidratada.
É importante lembrar que a

tampa da embalagem não pode
estar apertada pois o ar precisa entrar por cima para a água
descer pela gravidade.
Essa ação de mobilização comunitária permitiu que, no ano
passado, as 250 novas mudas
que foram plantadas (200 pela
Novacap e 50 pela comunidade) permanecessem vivas. Por
três vezes as piscinas foram
cheias e levaram de quatro a

cinco dias para serem completamente esvaziadas.
O sentimento de cidadania e de
respeito à natureza e ao que é
público está fazendo com que a
pequena Octogonal se transforme num local mais aprazível de
se viver, com centenas de pássaros a visitarem o local, e os moradores a contarem com mais áreas
sombreadas, coloridas e vivas uma verdadeira cidade jardim.
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AMAMOS SERVIR QUALIDADE
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CLS 209 . BLOCO A . LOJA 37

CLSW 301 . BLOCO C . LOJA 44

61 3256-3908

61 3041-4848

CLSW 301 . BLOCO C . LOJA 98

61 3041-4848

RECEBA O JORNAL DO SUDOESTE TODO MÊS
Entre em contato por mensagem ou direct e peça para
receber a versão impressa ou digital, como preferir!

ANUNCIE
swsudoeste

