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Não há no planeta quem não concentre suas energias nas 
boas vibrações para o ano novo. O final de ano representa 
o fechamento de um ciclo e momento de reflexão sobre 
perdas, ganhos, crescimento e perdas. Feito isso, a hora é 
de se preparar para o novo!

O SW inicia um novo ciclo, também. Entra em seu quinto 
ano de vida, já deixando de ser um bebê começando a 
ver o mundo. Agora, depois de algumas boas mudanças, 
já começamos a tomar corpo, ser conhecido nos bairros 
e reconhecer nossa vocação. E, diante disso tudo, é hora 
de agradecer a quem confiou em nós: leitores, parceiros, 
patrocinadores. Obrigada pela confiança. 

Nessa edição trazemos uma retrospectiva do SW nesse 
ano de 2019. Fotos, fatos que noticiamos nas redes sociais, 
informados pela comunidade ou informando a ela. Viven-
ciamos o dia a dia de moradores e empresários. Trazemos 
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E D I T O R I A L

uma vontade enorme de boas notícias em 2020. Por isso per-
guntamos a algumas pessoas sobre o que elas gostariam de 
ler nos jornais do ano que vem. Vê lá.

Na útlima edição do ano, entrevistamos o Senador Reguffe, 
que falou sobre sua vida política e sobre nossa cidade. No 
Perfil, onde conversamos com moradores do bairro, uma 
conversa boa com o artista Fernando Lopes, que tem um livro 
de ilustrações suas lançado pela Caixa Econômica Cultural. 
Tem mais, muito mais.

Que 2020 traga mais consciência ambiental aos homens e 
seus dirigentes. Sobre isso o ecossociólogo Eugenio Giove-
nardi escreve. Uma sacudida enorme! E como estamos na reta 
final do ano, alertamos sobre como ficam os pets nesses dias e 
trazemos receitas deliciosas do renomado restaurante Bloco C.

No mais, até 2020!

BEM VINDO 2020!
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SW - O Jornal do 
Sudoeste está 
em SQSW 300

12 de setembro · Brasília 

Há cerca de uma hora um homem está no topo 
da torre da CEB, ao lado do Posto Monumental 
da SWSW 300, com bandeira do Brasil, 
soltando fogos e dizendo frases incoerentes. 
Bombeiros, polícia e Ambulância no local.

 Primeiro perfil SW!

O Perfil SW com a Flavetyyy já atingiu 
mais de 150.000 visualizações no Youtube! 
Vale a pena assistir essa linda história 
de superação e mudança de estilo de 
vida. Numa difícil situação financeira e 
psicológica, ela se reergueu e tem muita 
história pra contar!

JANEIRO: Corujas mortas, 
envenenadas e torturadas 
no sudoeste!

ABRIL: 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 das corujas morava. 
Nessa semana, A Associação dos Moradores das 
QRSW recebeu apoio do artista plástico Henrique 
Berh, Tom John,do Cmt do Batalhão Ambiental, de 
funcionários daAdministração do Cruzeiro e do 
Sudoeste, moradores, gráficos e,nesse espírito 
de compaixão, foram construídas as primeiras 
casasdas corujas, com placa de informação e tudo. 
Que vivam em paz!”

Mais árvores caídas…

Após a enorme árvore caída da edição anterior, as 
tempestades continuam assustando Brasília e derrubando 
mais árvores no Sudoeste. Além disso, logo ali do outro lado 
do parque, na 709/909 sul, um deslizamento de terra  em 
uma obra engoliu 4 carros ficando também registrado na 
história deste ano… Durante chuva forte, árvore cai na CLSW 
303, felizmente sem ferir ninguém. Foto: Ítalo

www.swjornaldosudoeste.com.br   @jornalsw
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SW: O livro traz memória de 50 anos de desenho, quais 
são as fases retratadas ali?

FL: Na sala que leva o título “Formação”, a exposição mos-
tra desenhos feitos desde meus 9 anos de idade. A busca 
artística começa a se manifestar aos 13, e surge já bastante 
definida com minha primeira exposição, aos 15 anos. De-
pois está exposto algo de minha vivência em Costa Rica, 
onde morei, acompanhando meus pais. Na volta ao Brasil, 
há trabalhos feitos nos 3 anos de estudo no Parque Lage, 
no Rio de Janeiro, no fim dos anos 70. Daí para frente já é a 
vida profissional como ilustrador. 

SW: Alguma fase lhe marcou mais? 

FL:O trabalho na imprensa diária foi meu porto. Sempre 
uso a expressão “carregar nas tintas” para descrever o es-
tilo que pude desenvolver nos jornais. Em que outro meio 
poderia exercitar uma visão tão crítica, realista, de nosso 
cotidiano, de nossa vida?

SW: Notadamente, seus desenhos têm grande foco no 
meio ambiente. Desde cedo você já se preocupava com 
esse tema?

FL:Sim, com certeza. Toda criança é artista. Está viva, é sensí-
vel. E a natureza é um grande e misterioso espelho, que sem-
pre inspirou aos artistas. Acredito que as crianças têm um 
contato muito íntimo com a beleza do mundo. Não sei se hoje 
em dia, com a urbanização desenfreada e os computadores e 
celulares, isso ainda é assim! Espero que sim!

SW: Como é o seu processo criativo? Você desenha 
a partir de um tema que lhe é dado ou aguarda “a 
lâmpada” da criatividade?

FL:Como ilustrador, a inspiração vem sempre de um tex-
to, de uma solicitação externa. Isso pode se revelar uma 
grande ajuda no processo criativo. Mas existe, paralela 
à criação gráfica profissional, um campo mais livre, de 
busca estética e existencial. Arte é uma forma de conhe-
cimento. Quando estamos no caminho criativo, surgem 
novas respostas para nossas questões vitais, afetivas. Se 
não fosse assim, para que trabalhar?

SW: A exposição lhe sensibilizou? Como você se sente?

FL: A exposição se revelou para mim um sucesso maior do 
que o esperado. Tive oportunidade de sentir o reconhecimen-
to e a gratidão de muitas pessoas. 

FERNANDO LOPES
O ARTISTA É PROFESSOR DO 
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA E, 
NESSA EXPOSIÇÃO FEITA PELA 
CAIXA ECONÔMICA CULTURAL, COM 
DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO, A CIDADE PODE 
VER SUA TRAJETÓRIA COMO ILUSTRADOR 
E PERCEBER A SENSIBILIDADE QUE 
BROTOU AINDA NA INFÂNCIA. 

“A criança tem contato íntimo 
com a beleza do mundo”
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A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE CHECK-UP
Ano novo, vida nova! É hora de procurar um clínico geral, 
cardiologista, ginecologista (em caso das mulheres) e 
urologista (no caso dos homens) para fazer uma avaliação 
médica anual. Após a consulta, o especialista vai solicitar 
exames análises clínicas e de imagem para ter um panora-
ma da sua saúde, auxiliando na prevenção e no diagnóstico 
precoce de doenças. Alguns desses exames são:

1. Sangue: verifica os níveis de glicemia, triglicerídeos, 
colesterol, as funções hepáticas, que avalia o funcio-
namento do fígado. Analisa o ácido úrico, podendo 
prevenir doenças como gota, artrite e a existência de 
cálculos renais. A partir da análise da taxa de açúcar, 
é possível detectar o diabetes

2. Fezes e Urina: Eles avaliam as principais vias de ex-
creção do organismo. O exame de urina pode oferecer 
informações importantes sobre a presença e evolução 
de doenças sistêmicas e avalia o estado funcional dos 
rins. O de fezes analisa o material fecal verificando a 
presença de parasitas, micro-organismos e possíveis 
bactérias

3. Ultrassonografia de abdome total: Avalia alterações 
no fígado, vesícula biliar, rins, pâncreas, bexiga, gran-
des vasos.

4. Raio X de tórax: analisa distúrbios e anormalida-
des no coração, pulmão, ossos e até vasos sanguí-
neos do tórax.

5. Eletrocardiograma: detecta o ritmo do coração e 
eventuais problemas cardíacos.

6. Mamografia: fundamental para detectar o câncer de 
mama e pequenas calcificações que podem gerar tu-
mores malignos.

7. Dosagem de enzima PSA: exame realizado por ho-
mens, o “antígeno prostático específico” é utilizado 
para diagnosticar o câncer de próstata precocemen-
te, além de ser utilizado no seguimento da doença e 
pós-tratamento.

8. Densitometria óssea: depois de completar 50 anos, 
o exame deve ser feito a cada 2 anos para prevenir a 
osteoporose, doença silenciosa e agressiva nos idosos. 

Importante: realize seus exames em laboratório de referên-
cia. Aqui, buscamos no Sabin as informações para seu check 
up. Além de tradição e renome, o Sabin disponibiliza diag-
nósticos por imagem com a mais alta tecnologia. E para um 
maior conforto, você encontra no Sabin do Edifício Vega um 
espaço exclusivo para exames feitos em mulheres. E mais: 
tem agenda cheia? No Sabin Prime, você faz uma avaliação 
completa em poucas horas.

S A Ú D E
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EM SUA ÚLTIMA EDIÇÃO DO ANO, O SW 
ENTREVISTA NO SAN LORENZO BISTRÔ, O 
SENADOR REGUFFE (PODEMOS) SOBRE SUA 
TRAJETÓRIA E FUTURO POLÍTICO, SOBRE BRASÍLIA 
E SUA VOCAÇÃO. 

SW: Que balanço faz do seu mandato no Senado?

R: Me orgulho de dizer que tudo que escrevi no meu panfle-
to de campanha, que eu mesmo distribuí nas ruas de mão 
em mão, eu honrei. Cumpri ponto por ponto. Sem exceção. 
Algo, infelizmente, raro na política hoje e algo que acho que 
tem valor. Apresentei 11 PECs e 45 projetos. Aprovei cinco no 
Senado, e todos relevantes. Hoje tem remédios para câncer 
na rede pública do DF por uma emenda minha ao Orçamento 
da União. O DF recebeu 14 ambulâncias novas e totalmente 
equipadas para o SAMU por outra emenda minha. Destinei 
recursos também para a reforma de escolas públicas. Voto 
em cada uma das votações sempre com minha consciência 
e pensando na população e no que é justo e correto, não em 
agradar ou desagradar governos ou partidos, representando 
a população com toda dignidade. Sem contar o exemplo de 
economia do meu gabinete, que economizou sozinho aos co-
fres públicos R$ 16,7 milhões. Só de economia direta. Se você 
multiplicar isso por 81, daria mais de R$ 1,3 bi. Não é pouco 
não. E um dinheiro que é de todos nós.

SW: Brasília foi criada guiada por um projeto, de ser a 
capital do País; prefeitos nomeados consolidaram a 
cidade. Sempre houve um projeto PENSAR BRASILIA, ou 
seja, um projeto politico que definia para onde ir. Hoje, 
parece que os projetos politicos limitam-se a questões 
pontuais. Qual o projeto efetivo, qual o rumo que Brasilia 
deve tomar, na sua opiniao?

R: Ótima pergunta. Brasília precisa criar vocação econô-
mica própria, passou totalmente o tempo que Brasília era 
apenas uma cidade administrativa. Precisamos induzir o 
desenvolvimento econômico para as cidades. Vejo dis-
cussões sobre o trânsito, por exemplo, e falam que precisa 
melhorar o transporte público. É óbvio que precisa melho-
rar o transporte público, que é muito ruim, mas isso só vai 
melhorar quando começarmos a gerar emprego nas cida-
des, perto de onde a pessoa mora. Brasília poderia ser um 
grande centro turístico também. Washington DC, a capital 
dos Estados Unidos, não é uma metrópole econômica, 
mas é um grande centro turístico e cultural. Poderíamos 
gerar muitos empregos aqui nessa área, diretos e indi-
retos. Mas não se trata isso com seriedade. Você vai nas 

paradas de ônibus aqui e não tem informação nenhuma, 
só uma parada de concreto, nenhuma informação, nada 
digital, hoje com GPS as pessoas poderiam saber a hora 
que o õnibus vai passar, quanto tempo vai demorar. Isso 
também é respeito pelas pessoas. Tem muitas coisas boas 
no mundo que poderiam ser olhadas e copiadas aqui.

SW: O senhor foi uma das principais vozes contra o 
aumento do Fundo Eleitoral. Como viu essa situação?

R: Isso é um escárnio com o contribuinte brasileiro. Fui um 
dos pouquíssimos parlamentares que votou contra a criação 
desse fundo na legislatura passada e agora fui contra o seu 
aumento. Isso é um absurdo e uma falta total de senso.

SW: A pergunta que todos fazem: o senhor será 
candidato em 2022? Se sim, a que cargo?

R: É muito cedo para se falar em eleição. Até lá muita coisa 
vai mudar. Meu foco hoje é total no meu mandato e minha 
única ambição verdadeira é que meus eleitores continuem 
tendo orgulho dele. 

SW: O senhor trabalhou muito pela criação da CPI da 
Lava-Toga. Por que a CPI não saiu?

Existe um grande acordão, envolvendo os três poderes. Assi-
nei os três requerimentos para a instalação da CPI e assinarei 
quantos mais forem necessários. As cortes superiores desse 
país não podem ser intocáveis.

Senado Federal, Anexo II, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 17
Telefone: (61) 3303-6355
sen.reguffe@senado.leg.br
Gabinete: Senado Federal Anexo 2 Ala Teotônio Vilela Gabinete 17

E N T R E V I S T A  –  SENADOR REGUFFE

Agradecimento:

“ As Cortes superiores desse país não podem ser intocáveis!”
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MATRÍCULAS ABERTAS
Venha conhecer o Colégio CIMAN



Todo ano, nessa época, é a mesma coisa. Além da correria, dar 
conta de uma agenda lotada, passar longe da balança, vem à 
mente uma espécie de retrospectiva, é inevitável. O que fiz da-
quela lista que escreví no ano passado? Do que fiz, como fiz? 
Fiz bem feito? Fiz só uma parte? Imprimí energia? Fiz o melhor?

Se todo ano essa rotina se repete, é melhor começarmos a 
prestar mais atenção a isso. Levar a sério. Pensar nas metas, 
construir esse planejamento de forma ordenada, desejando 
verdadeiramente cumpri-lo, dar mais chance ao sucesso. Ou 
seja, é hora de olhar onde estamos errando na hora de exe-
cutar nossos planos. Mexer na mochila!

Sim, chamo de mochila a nossa bagagem de aprendizado, 
nosso espólio de experiências na vida, ou no ano. Nessa mo-
chila temos armazenados nossos passos, nossas faltas, nos-
sas ferramentas de luta. E é lá que encontramos a avaliação 
dos passos que demos e dos que retrocedemos. Tudo isso 
para avaliarmos. Reconsiderarmos. Rever a rota.

É hora de novos planos, mas é hora de amadurecer. De saber que 
sem o olhar da verdade não vamos muito à frente. Portanto, faça 
diferente nesse final de 2019. Receba 2020 com planos claros e 
sabendo com quais vantagens você conta. E quais as falhas deve 
consertar ou contornar. Jogue com seus pontos fortes, mas saiba 
onde está seu jogo. Às cegas, você não chegará muito longe. 

C R Ô N I C A

POR MÔNICA NÓBREGA

@monica_nobrega

O seu
supermercado
de vizinhança,
agora on-line.

Baixe o App ou acesse bigboxdelivery.com.br

PILOTIS COMUNICAÇÃO

UMA OLHADA NA MOCHILA
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No DF, segundo o DFTrans, há ao todo 4,7 mil pontos de ôni-
bus. Desses 3,2 mil têm cobertura. Essas paradas também 
fazem parte do conjunto arquitetônico de Brasília e seus de-
signes foram criados entre 1961 a 1996, incluindo projetos de 
Oscar Niemeyer, Lelé, Sabino Barroso e RR Roberto. Na Octo-
gonal há dois modelos diferentes de paradas. A mais comum 
é também a que mais protege do Sol e das chuvas e foi criada 
por RR Roberto, em 1981. É feita de concreto armado possuin-
do módulos com 1,20 de largura. Assim, dependendo da ne-
cessidade, os módulos são fixados lado a lado definindo o 
comprimento da parada de ônibus, geralmente, são usados 
três módulos, deixando a parada com 3,60m de largura. Essa 
junção garante uma parede ao fundo que muitos artistas, 
desde a década de 80, as utiliza como tela para suas obras.

É importante que as paradas de ônibus, como todo espaço 
urbano sejam bonitas, limpas e preservadas. Elas formam um 
conjunto estético e se destaca pela utilidade, localização es-
tratégica e dimensão. Sujas, as paradas denotam o descuido 
do governo e da comunidade. Limpas, mostram civilidade e 
cidadania. Substituir as colagens de cartazes, pichações e 
depredações por obras de arte é uma das formas mais dig-
nas de se homenagear nossa cidade. Assim, nossa Associa-
ção Amigos da Octogonal resolveu adotar as onze paradas 
localizadas na via interna que une as Octogonais.

Em algumas obras, um click especial registrando uma imagem 
de Brasília, pinturas de artistas do DF como Gersion de Castro, 
Toninho de Souza e Shirleyindig, homenageando os seus qua-
se 60 anos. Também compõe a galeria, belas obras que mos-
tram a natureza: rios, lagos, flores, animais.

Até o Natal teremos renovadas parte de nossas paradas com 
pinturas na estrutura em que predomina a cor azul, emoldu-
rando as obras de arte. Seis paradas receberão novas obras.

A essa galeria de arte a céu aberto passamos a chamar de 
GALERIA ARTE NAS PARADAS – assim como é chamada no 
Cruzeiro, onde a artista plástica Vivi Dourado fez e faz história, 
tendo colocado arte nas 19 paradas de concreto da Cidade. É 
uma forma de valorizar e harmonizar nosso ambiente urbano 
que, juntando as obras da Octogonal com as do Cruzeiro, con-
tabilizam 30 belas imagens.

Planejamos em 2020 colocarmos arte também nas cinco pa-
radas que ficam voltadas para a EPIA e para a EPTG que, sem 
dúvida, são as paradas de maior visibilidade no bairro.

O(a) amigo(a) leitor(a) caso queira colaborar sugerindo 
alguma arte, o faça enviando-a para o email: 
amigosdaalameda@gmail.com. Estamos atrás de boas 
sugestões para as próximas cinco paradas. Participe!

POR ZALDO BORGES
Presidente da Associação Amigos da Octogonal

O C T O G O N A L

GALERIA ARTE NAS PARADAS
SUGIRA UMA ARTE VOCÊ TAMBÉM!
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MESAS PARA 
CELEBRAR. 
ESCOLHA 
A SUA!
Ninguém resiste a uma bela mesa, em qualquer 
ocasião. Imagine, então, nas festas de final 
de ano. Natal, Ano Novo, tudo pede um brilho, 
um prato bem colocado, uma toalha ou jogo 
americano caprichado. Taças iguais ou não, 
o que importa é o zelo, o cuidado, o capricho. 
Afinal, é hora de celebrar!

Mesa dourada: esperar 2020 com o dourado à mesa enche os olhos. 
Não precisa de muita cor, ouro é reluzente e encantador.

Mesa natalina: sempre buscando o verde, o vermelho e enfeites, a mesa 
é alegre, colorida.

Mesa azul: sendo que o azul é a cor de 2020, use e abuse desse tom. 
Clássico, imponente, você vai ter uma mesa digna da realeza europeia. 

Jogos Americanos: Aurora Décor
Heras, Fios Dourados e Flor Azul
@auroradecor_

F E S T A S  D E  F I M  D E  A N O
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“Em 2020, gostaria de ler 

reportagens que mostrassem que 

a saúde e a qualidade de vida do 

brasileiro estão melhorando. O 

Grupo Sabin tem sido protagonista 

em programas e ações que 

buscam impactar positivamente as 

pessoas.” 

Lídia Abdalla, Presidente Executiva do 

Grupo Sabin

“Gostaria muito de dar mais 

notícias boas.  De líderes que 

trabalhem pelo público, não em 

proveito pessoal. De pessoas que 

vivam o respeito e o cuidado com 

o  próximo. Que  Brasília comece, 

aos 60, ser, de verdade,  a capital 

de todos os brasileiros. E não um 

exemplo de exclusão.” 

Antonio de Castro, jornalista

“Dados mostram 

que a saúde pública 

no Brasil melhorou 

sensivelmente.”

Reguffe, Senador

“Sobe o número de empregos no DF.”Deputada Julia Lucy, 
Novo

“Acaba a desigualdade social 
no Brasil”Fernando Jorge Caldas, Empresário

“Gostaria muito de ver estampado 
nos jornais em 2020, a total recuperação do SUS - Sistema único de Saúde, com o restabelecimento do atendimento 

à população conforme manda a 
Constituição Federal.”Ognev Cosac, cirurgião plástico e 

Presidente da Associação Médica de 
Brasília “Leuzair, de Brasília, ganhou sozinha na Mega Sena.”Leuzair R. Costa, cozinheira

“Número de pobres 

diminui no mundo 

e não existe mais 

nenhum miserável” 

Wanja Nóbrega, 

Embaixadora

“No Brasil, a partir de hoje, todos os criminosos serão encarcerados.”Paulo Chagas, General

A N O  N O V O

QUE NOTÍCIA VOCÊ 
GOSTARIA DE LER NOS 
JORNAIS EM 2020?
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G A S T R O N O M I A

O disputado Bloco C, do Chef premiado Marcelo Petrarca, preparou para nós 
um rosbife “dos Deuses”. E para os tradicionais, uma rabanada inesquecível!

NEM SÓ DE PERU VIVE SUA CEIA DE FIM 
DE ANO, MAS RABANADA TEM QUE TER
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ROSBIFE DE FILÉ

Ingredientes: 
Filé........................................................... 1,6 kg Pç
Shoyu .................................................... 100 ml 
Dente de alho amassado ..........03 und 
Alecrim .................................................01 galho 
Azeite .....................................................50 ml 
 
Modo de preparo:
Juntar todos os ingredientes e colocar o filé para marinar 
por no mínimo 30 minutos. 
Esquentar bem uma panela de preferência grossa, 
colocar o filé e grelhar todos os lados durante 10 minutos. 
Reservar na geladeira e depois fatiar. 

Molho Dijon

Ingredientes: 
Creme de lite fresco .....................01 lt 
Mostarda Dijon original .............50 gr 
Mostarda Dijon em grãos .........50 gr 
Tomilho fresco .................................01 galho
Manteig ................................................ 40 gr 
Mel ..........................................................50 gr
Alho batido .........................................01 colher sobremesa 
Cebola batida ...................................01 und 
Sal ...........................................................  a gosto 
Pimenta do Reino ..........................a gosto 
 
Modo de preparo: 
Refogue o alho com a manteiga e acrescente a cebola. 
Depois adicione as mostardas e deixe dourar um pouco 
para que saia a acidez, coloque o creme de leite o tomilho 
e deixe reduzir até ficar um molho aveludado, finalize com 
o mel , o sal e a pimenta do reino. 
 
Molho de ervas

Ingredientes:
Creme de leite fresco ..................01 lt 
Shoyu ....................................................60 gr 
Queijo Grana Padano ................... 200 gr 
Alecrim picado na faca ..............01 galho 
Sálvia picada na faca ..................04 folhas
Manteiga .............................................50 gr 
 
Modo de preparo 
Derreta a manteiga em uma panela, acrescente as ervas 
picadas , o creme de leite e o shoyu. Quando começar a 
ferver, acrescente o queijo já ralado e deixe reduzir em 
fogo brando por uns 8 minutos, sempre mexendo Depois 
coloque no liquidificador e bata até obter um molho liso. 

RABANADA DE LEITE NINHO

Ingredientes do recheio: 
Leite condensado ..........................02 latas
Leite em pó ........................................ 400 gr 
 
Preparo: misturar o leite condensado com o leite ninho em 
fogo brando por cinco minutos. Deixe amornar e coloque em 
um saco de confeiteiro, reserve.

Obs.: Não deixe no fogo por muito tempo, pois fica duro. 

RABANADA

Ingredientes:
Baguete italiana ............................. 12 fatias 
Leite integral .....................................500 ml 
Leite condensado .......................... 200 gr 
Essência de baunilha ..................01 colher sobremesa 
Ovos .......................................................05 und 
Óleo para fritura ..............................01 lt 
Açúcar cristal ................................... 300 gr 
Canela em pó  ..................................01 colher sobremesa rasa 
Leito em pó para empanar

Faça uma mistura com o leite integral, leite condensado e a 
essência de baunilha. Molhe a baguete fatiada nesta mistura 
e mergulhe nos ovos misturados e frite em óleo quente por 
4 minutos mais ou menos, até ficar bem crocante. Retire e 
reserve em papel toalha para tirar o excesso de óleo, pas-
se as rabanadas no açúcar misturado com a canela. Com 
o saco de confeiteiro fure o centro e recheie com o briga-
deiro de ninho. Por último empane no leite em ninho em pó. 
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M E I O  A M B I E N T E

Quem está ali? Cientistas do clima, biólogos, físicos, mi-
nistros de estado, formuladores de políticas econômicas e 
ambientais, economistas de grandes empresas industriais 
e agrícolas, donos de bancos, financiadores de projetos, re-
presentantes de organismos internacionais.

Ao redor e fora das salas da Conferência das Partes, cir-
culam mais de 500 mil pessoas na esperança de ouvir 
decisões favoráveis à biodiversidade do planeta e à con-
vivência pacífica dos povos.

O que decidem ali? Um grupo defenderá o capitalismo liberal, 
os investimentos em curso, a manutenção dos lucros de suas 
empresas, o crescimento da produção para consumir mais. 
Nenhum produtor de petróleo decidirá diminuir a extração de 
1 milhão de barris/dia para 100 mil barris. Nem as montadoras 
suspenderão a produção imediata de automóveis movidos a 
petróleo. O ano milagroso será o de 2040.

Outro grupo, portador de esperanças, aguarda decisões que 
possam melhorar as condições ambientais em que vão viver 
daqui a 30 ou 40 anos, com a preservação da biodiversidade, 
a limpeza das águas, a proteção das árvores, o controle do 
consumismo. Investimentos em educação para compreen-
são da natureza. Cuidados com a saúde comprometida por 
gases tóxicos, lixo e queima de petróleo. Produção de alimen-
tos limpos consorciados com a natureza.

Ouvi um jornalista brasileiro apelidar a menina Greta 
Thunberg de “pirralha sem experiência”. Há, hoje, no mundo, 
3 bilhões e 100 milhões de pirralhos com menos de 25 anos 
que sobreviverão à minoria que hoje decide o lucro de suas 
empresas. Um ou mais desses pirralhos podem ser filhos ou 
netos desse jornalista.

Os líderes políticos do mundo e seus beneficiados estão em 
Madri para negociar o futuro de mais de dois terços da po-
pulação mundial cuja esperança se encontra do lado de fora 
dos salões da COP25.

Humanamente
Eugênio Giovenardi  
Biocomunidade Sítio das Neves. 
Sem fins lucrativos ou comerciais.
BR-060 Km 26, DF, margem esquerda.
(61) 3702 3999

COP25 - QUEM ESTÁ NA 
CONFERÊNCIA DAS PARTES? O QUE 
ESTÃO PROPONDO E PARA QUEM?
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POR GABRIELLA TERRA – Veterinária

Mais um final de ano! Festas re-
pletas de “perigos” para nossos 
pets. Por isso aqui vão algumas 
dicas para que a festança não 
acabe no consultório veterinário.

Natal! Vale lembrar que toda co-
mida com tempero faz mal para 
nossos amiguinhos. Mas temos 
uma grande vilã à mesa: uva pas-
sas! Elas podem causar proble-
mas nos rins dos bichinhos. Ape-
nas sete unidades do alimento 
já podem provocar insuficiência 
renal, pois o sistema urinário de-
les não filtra as toxinas presentes 
nas uvas e nas passas. 

E os fogos de  Ano Novo? O barulho é o grande vilão e, por isso, 
seguem algumas dicas para que esse momento não termine em 
tragédia: 

• Deixe seu pet em local seguro. Num quarto com janelas, 
cortinas e portas fechadas. No caso dos cães, nada de cor-
rentes, ele pode se enforcar quando tenta pular para “sair 
dali” a todo custo;

• Ao ouvir os fogos, não faça expressão de medo e fique com 
ele no colo. Você vai passar confiança. Abrace, faça carinho, 
dê um petisco, jogue um brinquedo; 

• Em alguns casos, o medo de fogos de artifício é tão grande que 
eles babam, tremem, ficam extremamente agitados, podendo 
se colocar em risco e até mesmo desenvolver algum tipo de 
doença. Procure seu veterinário. 

No mais, a vocês, leitores e tutores, um 2020 repleto de muito amor 
ao lado de seus bichinhos! 

FESTAS DE FIM DE 
ANO: OS CUIDADOS 
COM NOSSOS PETS 

de

sfrute o seu desejo

AMAMOS SERVIR QUALIDADE
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A QUITANDA DO NOSSO BAIRRO!




