
CACHOEIRAS DE 
FÁCIL ACESSO

Conheça alguns 
atrativos para 
quem quer um 

passeio tranquilo.
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DONA FLOR

Mais de 300 
partos, incluindo o 

dela mesma.

ESPECIAL

UM PASSEIO 
POR ALTO PARAÍSO

Chapada 
dos Veadeiros
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Quem mora em Brasília e nunca foi à Chapada, 
não sabe o que está perdendo! E quem já foi, sabe 
do que estou falando. A Chapada dos Veadeiros é 
um dos pontos mais atrativos de Goiás. Distante 
230 Km da capital do País, a Chapada abrange 
municípios como Colinas do Sul, Cavalcante e 
Alto Paraíso (e seu distrito, São Jorge). 

Com centenas de cachoeiras e gigantescos pa-
redões rochosos, o cenário natural encanta. Há 
quem procure a Chapada para a prática de espor-
tes radicais, caminhadas e energizantes banhos de 
cachoeira, mas há quem procure o turismo esotéri-
co, famoso no mundo todo. A fama vem do fato do 
paralelo 14, linha imaginária que atravessa Ma-
chu Pichu, no Peru, também cortar Alto Paraíso. 
E, ainda, pelo fato do município estar fixado sobre 
uma gigante placa de quartzo. Dizem os místicos 
que a junção dessas características protege a re-
gião de desastres naturais e geram boas vibrações.

E foi com muita vibração que a equipe do SW par-
tiu para a Chapada, instalou-se em Alto Paraíso e 

São Jorge, e produziu informações que você pode 
ler nessa edição. Pousadas, cachoeiras, flores, 
tudo isso e muito mais. Conversou com pessoas 
que deixaram suas cidades e foram de mudança 
para lá, degustou a gastronomia local, curtiu o 
som dos pássaros, araras e bem-te-vis. Enfim, um 
pouco da Chapada para você.

E foi na Pousada Casa da Lua que soubemos de 
Dona Flor, a parteira que mora pertinho dali, em 
Moinho. Não deu outra. Partimos para lá, enfren-
tando a estrada cheia de lama e pedras, mas valeu 
conhecer essa mulher. Veja por que na matéria 
que trazemos sobre ela.

O SW, em sua página no Facebook, está divulgan-
do vídeos de empreendedores do bairro. Sugira você 
alguém com quem devemos conversar. E, aqui, mos-
tramos o que fazem e o motivo do sucesso que têm.

É junho. É São João. É São Jorge. É Copa. É muito 
motivo para se alegrar.

Até.

e os encantos da ChapadaO CERRADO

 EDITORIAL

Zoom

 /monicanobrega

O melhor do Sudoeste
TAPIOCARIA MARIA BONITA
Há mais de 15 anos na 104 
do Sudoeste, a tapiocaria 
é destino certo de famílias 
nos finais de semana e de 
trabalhadores que desejam 
um lanche reforçado para 
encarar um dia de luta. 
Tapiocas e cuscuz, são 
pedida certa. Nilce, uma das 
donas, recebe sempre com 
seu jeito calmo e atencioso. De muitos, ela já sabe o pedido de sempre. 
Cuscuz com ovo frito, tapioca salgada como de carne de charque e 
queijo; manteiga de garrafa; queijo e presunto. E as doces? Desde a 
tradicional de coco e leite condensado até de morango com chocolate, 
são mais de 50 tipos. Delícia imperdível!

BSBEER – CERVEJAS DO CERRADO EM ALTA
O casal Estevão e Lara estão à 
frente da cervejaria cujo foco 
é nas cervejas especiais. A 
casa tem mais de 30 rótulos 
fabricados aqui no DF, desde 
aquelas de pequenos lotes, 
até as já famosas, com grande 
escala de produção. À noite, 
um bar convidativo ao bom 
papo, cerveja e petiscos. De 
dia, almoço variado, registrando 
a boa feijoada aos sábados. A 
dica fica na 103 do Sudoeste.

O MELHOR RESTAURANTE 
A QUILO DO DF FICA AQUI!
Mayer Self-Service, é o nome do melhor 
bufê de comida a quilo do DF, eleito 
em votação promovida pela Abrasel 
em 2017. O restaurante, que tem a 
Chef Kelly Mayer à frente do conceito, 
ganhou o título com a rabada orgânica, 
servida toda segunda feira. Comida boa, 
tudo muito bem cuidado, é indicado 
para os carnívoros e veganos. Todo o 
cardápio tem foco na saúde e no preparo 
atencioso. Fica na 104 do Sudoeste.

BRAZILIAN ICE CREAM
Os sorvetes são de primeiríssima
qualidade, fatto a mano, como dizem
os italianos, ou seja, artesanais. Sem
gordura hidrogenada, com creme de 
leite fresco, 86 sabores desenvolvidos e 
o ponto escolhido na 301 do Sudoeste,
o resultado só poderia ser sucesso. Há
dois anos e meio em atividade, Bruno,
autor das receitas, também desenvolveu
sorvetes sem glúten, sem lactose e até
sorvete para cachorro!



 GASTRONOMIA

Nascido na cidade de Nice, 
França, proprietário do restaurante 
Nikaia, localizado na cidade de 
Alto Paraíso-Goiás. O restaurante, 
recém inaugurado, traz um 
pedacinho da França para a 
Chapada dos Veadeiros. 

Crepe Francês
Rendimento: 6 porções 

Ingredientes
 ✓ 1 xícara de farinha de trigo
 ✓ 2 xícaras de leite
 ✓ 2 ovos
 ✓ 1 colher de azeite

Modo de preparo:
O crepe tem origem francesa 
e está presente em muitas 
regiões da Europa. Em minha 
cidade, Nice, é um dos pratos 
mais saboreados. Existem várias 
maneiras de prepará-lo. A receita 
que compartilho com vocês é uma 
das mais tradicionais. 

Vamos à receita! 

 ✓ Coloque todos os ingredientes 
em uma vasilha e misture 
com o fuê. Outra opção é 
bater no liquidificador ou no 
mixer. Deixe na geladeira 
aproximadamente 30 minutos 
ou, se preferir, um pouco mais. 
Unte levemente a frigideira com 
manteiga utilizando um pincel.

 ✓ Utilize uma concha para 
manusear a massa líquida e 
assim vá virando levemente 

a frigideira até cobri-la, 
deixando uma fina camada. Na 
França, viramos diretamente 
na frigideira, mas se não tens 
tanta prática, utilize a faca para 
verificar se as bordas já estão 
descoladas. Observe também 
se embaixo da massa já está 
dourado. E com o auxílio da 
espátula, vire o crepe e deixe 
por alguns segundos até dourar. 
Em seguida, coloque em um 
prato.

 ✓ Existem várias formas de 
rechear o crepe, nesta receita 
vou citar uma delas. Você pode 
utilizar cogumelos de Paris, 
tomate, cebola caramelizada, 
aspargo e queijo mussarela. 

Pissaladier
Ingredientes
Massa:

 ✓ 1 tablete de fermento biológico 
(15grs)

 ✓ 1 colher (sopa) de açúcar
 ✓ 1 xícara (chá) de água morna
 ✓ 3 1/2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo (aproximadamente)

 ✓ 1 colher (chá) de sal
 ✓ 1/4 xícara (chá) de azeite de 
oliva

 ✓ Farinha de trigo para polvilhar

Cobertura:
 ✓ 6 cebolas grandes em fatias 
finas

 ✓ 1 amarrado de ervas preparado 
com 1 folha de louro, vários 
ramos de salsinha, folhas e talos 
de salsão, manjericão e tomilho

 ✓ 1 colher (sopa) de açúcar
 ✓ 16 filés de anchova
 ✓ 16 azeitonas pretas miúdas
 ✓ Azeite de oliva
 ✓ Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo
Ao visitar Nice, a Pissaladier é o 
tipo de prato que você não pode 
deixar de experimentar. É uma 
refeição tradicional que você 
pode desfrutar em restaurantes e 
até mesmo em feirinhas nas ruas. 
Sua massa é fina e crocante e o 
contraste da cebola caramelizada 
com um toque de anchova 
deixa essa receita com uma 
característica marcante.

 ✓ Para a massa, coloque o 
fermento, o açúcar e a água 
em uma tigela e misture até 
dissolver.

 ✓ Junte 1/2 xícara de farinha, 
cubra com um pano limpo e 
deixe descansar por uns 15 
minutos, até surgirem bolhas.

 ✓ Acrescente o sal e o azeite e 
junte a farinha aos poucos, 
trabalhando até obter uma 
massa macia que descole das 

mãos. Cubra com um filme 
plástico e deixe repousar por 
mais ou menos 1 hora, ou até 
dobrar de volume.

 ✓ Enquanto isso, para a 
cobertura, aqueça um fio 
de azeite em uma frigideira 
grande, junte as fatias de 
cebola e uma boa pitada de sal, 
espere murchar e adicione o 
amarrado de ervas e o açúcar.

 ✓ Mantenha em fogo baixo até 
que as fatias estejam macias 
e ligeiramente caramelizadas, 
ajuste o sal e a pimenta e 
espalhe em um prato para 
esfriar. Aqueça o forno a 220º 
por uns 15 minutos.

 ✓ Com um rolo, abra a massa 
sobre uma superfície polvilhada 
com farinha até conseguir um 
retângulo de uns 25 x 30cm, 
com as bordas um pouco mais 
grossas. Transfira a massa 
aberta para uma assadeira e 
sobre ela espalhe a cebola, a 
anchova e a azeitona de forma 
harmoniosa.

 ✓ Regue com um fio de azeite 
e asse por uns 15 minutos, 
até que a massa esteja bem 
dourada e crescida nas bordas. 
Retire do forno, regue com mais 
azeite e corte em quadradinhos 
na hora de servir.

Stephan 
Alborni



Ela é descendente de negros que, 
há décadas fincaram raízes no 
cerrado. A 12 Km de Alto Paraí- 
so-GO, num santuário pratica-
mente intocado, encontramos o 
povoado de Moinho, com seus 
pouco mais de 200 habitantes, 
quase todos afrodescedentes. A 
região é belíssima. Moinho está às 
margens do Rio São Bartolomeu e 
tem a cachoeira Anjos e Arcanjos 
como uma bela atração turística.

Mas o que nos levou a Moinho 
não foi exatamente a beleza na-

tural. Foi o nome de uma rai-
zeira, parteira, guerreira, qui-
lombola: Florentina Pereira dos 
Santos, ou simplesmente Dona 
Flor! Magra, ágil, de olhar fir-
me, aos 80 anos Dona Flor nos 
encanta no primeiro momento. 
Chegava de um culto, acompa-
nhada de parentes e voluntários 
do importante trabalho de edu-
cação e formação que jovens 
meninas que ela lidera. As difi-
culdades são muitas, nos dizem. 
O sonho de Dona Flor é conse-
guir uma casa para continuar 

ensinando e, assim, seu conhe-
cimento se perpetuará. Como 
está escrito em sua página do 
Facebook: “Quilombola, partei-
ra, raizeira, no auge dos seus 80 
anos construiu uma história ali-
cerçada na doação, na entrega, 
na ensinança, no estudo e sal-
vaguarda da biodiversidade do 
cerrado e nas tecnologias mais 
simples, em favor da saúde e da 
educação comunitária.

Dona Flor nos inspira, pois 
acredita na natureza e na capa-

cidade humana de transforma-
ção e resiliência! O SONHO DE 
DONA FLOR: ter uma 'Casa', um 
espaço de ensinança e aprendi-
zagem, que gere união e partilha 
entre aprendizes.

https://benfeitoria.com/
casadesaberesdonaflor

A vontade era de ficar e conver-
sar mais. Conhecer a história 
de Dona Flor é riqueza para a 
alma. Ela própria fez seus 18 
partos; criou outras 28 crianças 
e fez mais de 310 bebês virem 
ao mundo através de sua arte 
de “pratejar”. Dona Flor é con-
tagiante. Nunca estudou, mas 
ensina como poucos. Nunca leu 
um livro, mas sua vida é uma 
enciclopédia. Não conhecia 
cinema, mas sua vida transfor-
mou-se em filme, dirigido por 
Erika Bauer: A Flor do Moinho. 

Dona Flor
e seus mais de 300 filhos

 PERSONAGEM
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Se você olhar as imagens de saté-
lite do Brasil, notará uma grande 
concentração de água no centro 
do país. Verá um pontinho azul, 
um dos poucos suficientemente 
grandes para continuar visível 
em imagens com o zoom mais 
afastado. Quando você observar 
o mapa de relevo, também notará 
que existem poucos pontos mais 
altos do que as montanhas próxi-
mas a essa região.

Chapada dos Veadeiros, um lu-
gar cheio mistérios que acabou 
se tornando um polo mundial de 
Ufologia, espiritualidade e bele-
zas naturais. 

Por estar a 1.300 metros de al-
titude e abrigar o pico mais alto 
do centro-oeste (apróx. 1.600 
metros), Alto Paraíso torna-se um 

ótimo local para apreciar o céu e 
seus fenômenos meteóricos, o que 
atrai ufólogos do mundo inteiro. Já 
o que atrai tantos Discos Voadores, 
supostamente é a gigantesca con-
centração de cristais no solo.

Cachoeiras de fácil acesso!

Além de ser conhecida pelo turis-
mo de aventura com trilhas 4x4 e 
esportes radicais, rapel, tirole-
sa, Vôo de Balão e Bóiacross, a 
Chapada dos Veadeiros também 
oferece opções para uma viagem 
tranquila e sem esforço em meio 
a paraísos naturais. Seleciona-
mos alguns atrativos ideais para 
crianças, idosos e outras pessoas 
que queiram ou precisem de um 
passeio mais tranquilo, porém 
sem perder o contato com a natu-
reza profunda e renovadora.

Cachoeira dos Cristais
Um dos atrativos mais próximos de Alto Paraíso, oferece opção para todos 
os gostos. Para chegar na última cachoeira da trilha é preciso encarar uma 
trilha de dificuldade média com algumas partes bem íngremes, porém quem 
não quiser pegar a trilha, encontrará logo na entrada a Cachoeira do Felipe 
e o Poço da Vovó, que ficam literalmente ao lado do restaurante, onde tem 
também um redário, uma área para descanso, um mirante, um pula-pula 
para as crianças, barras de musculação e mesa de sinuca. A trilha tem vários 
pontos de parada com hidromassagens naturais, mirantes, cachoeiras e 
outras partes do rio.

VEJA MAIS: http://cachoeiradoscristais.blogspot.com/

Alto
 Paraíso

Morro 
Vermelho
Mais um local de piscinas térmicas 
naturais. A Morro Vermelho 
oferece restaurante, trilha toda de 
calçada de pedras e três piscinas 
grandes de água morna.

Éden
Piscinas naturais de água morna no meio de um jardim belíssimo 
repleto de borboletas. Muita sombra e água quente brotando do chão 
e criando bolhinhas d'Água que dão uma sensação champanhesca em 
quem nadar por aqui. Trilha bem curta e toda calçada. O local também 
oferece uma Pousada para quem quiser ficar em uma imersão em meio 
a natureza.

VEJA MAIS: Pousada Éden Áuas Termais - Reserva Ambiental Particular https://
www.pousadaedenaguastermais.com.br/

 São Bento
São Bento é uma das cachoeiras mais famosas. Com uma gruta e um 
poço profundo, o local é ideal para mergulho. Possui dois acessos, 
um pela Fazenda São Bento, e outro pelo Novo Portal da Chapada. A 
Fazenda São Bento possui outras duas cachoeiras de acesso um pouco 
mais difícil (As Almécegas). Já o Novo Portal da Chapada possui salão 
para retiros de Yoga, piscinas, restaurante vegetariano e recebe dias 08 
e 09 de Julho o Festival Ilumina, do Sri Prem Baba, que construiu seu 
templo local.

VEJA MAIS:
Novo Portal da Chapada e Festival Ilumina: https://www.festivalilumina.com/

Fazenda São Bento – Cachoeiras, trilha de bike, tirolesa, pousada, restaurante e 
cervejaria artesanal http://www.pousadasaobento.com.br

Loquinhas
Esta é a cachoeira mais perto de Alto Paraíso. 
Apenas 3km em uma bela estradinha de terra 
entre as montanhas. As Loquinhas possuem 
trilha toda de madeira, com muita sombra 
durante o caminho e vários pontos de parada 
para banho. Na entrada também tem um 
parquinho em um local bem agradável, ao lado 
do poço das borboletas.

VEJA MAIS: Fazenda Loquinhas https://www.
facebook.com/fazendaloquinhas

D
iv

ul
ga

çã
o/

Fa
ce

bo
ok

 L
oq

ui
nh

as

D
iv

ul
ga

çã
o/

w
w

w
.n

ov
op

or
ta

ld
ac

ha
pa

da
.c

om
.b

r



10 « SW Junho de 2018

DICAS 
Verdes

DA KAROL

Flores da chapada

 PETS
POR GABRIELLA TERRA
Veterinária 

Quem não se lembra do terrível in-
cêndio que atingiu a Chapada dos Ve-
adeiros em meados de outubro do ano 
passado? Foi muito triste e cerca de 66 
mil hectares foram destruídos, com isso 
muitos animais sofreram e morreram. 

A boa notícia é que hoje a natureza já 
deu sinais de recuperação total!!! 

Os moradores e visitantes relatam como 
é emocionante, depois de tanto deses-
pero e tanto cinza, ver o colorido da 
vida retomando as paisagens. 

A  Rede contra o Fogo, organização da 
sociedade civil que reuniu mais de 200 
voluntários para conter as chamas abriu 
uma campanha para o pós-incêndio no 
parque, pois a grande preocupação é 
como vai ser no ano que vem para que 
isso não aconteça de novo. Eles apostam 
em capacitação de pessoas, brigadas de 
incêndio e projetos educacionais voltados 
para a preservação do bioma Cerrado.

Para nós, vizinhos desse paraíso, faça-
mos nossa parte pra que continuemos a 
admirar araras, tucanos, tamanduás, lo-
bos, seriemas e tantos outros animais que 
nos encantam e que são tão especiais.

Por ser uma amante da 
natureza sou também 
frequentadora do 
Parque Nacional da 
Chapada. Durante minhas 
caminhadas, encontrei 
algumas flores que me 
chamaram atenção por 
sua beleza e variedade de 
formas e cores. Essa é a 
Mimosa pudica, também 
conhecida como dorme-
dorme, pois suas folhas 
fecham em si mesmas 
quando tocadas ou 
expostas ao calor. 

Quando vi essa linda flor, 
me encantei logo de cara. 
Essa é a Clusia gardneri, uma 
espécie nativa do cerrado. 
Suas flores possuem firmeza 
e uma perfeita harmonia 
de cores, além de serem 
perfumadas. Encontrei essa 
flor perto da Cachoeira dos 
Cristais, um lugar com uma 
vista admirável que vale a 
pena conhecer. 

Esta é a Centrosema, uma 
espécie de trepadeira que 
pode ser encontrada no 
cerrado. Também conhecida 
como Jequitirana. É uma 
planta muito resistente, 
suporta solos de baixa 
fertilidade e secos. Sua 
flor delicada me chamou 
atenção por exprimir mistério 
e solidez. O cerrado é 
surpreendente mesmo, 
é tanta diversidade que 
a gente se perde. Por 
isso contribuir para sua 
Preservação é fundamental. 

Nossa Chapada 

Fotos: Divulgação/www.chapadaveadeiros.com.br
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 ALTO PARAÍSO

A Pousada Bambu Brasil fica em São Jorge (Município 
de Alto Paraíso) estando mais perto do Parque Nacional 
da Chapada e de outras cachueiras. Ótima opção para 
quem busca tranquilidade e conforto em São Jorge. Em 
meio a um jardim com vários detalhes e locais para 
descanso ficam os quartos, com rede na varanda e muitas 
plantas. No centro, uma piscina com deck de madeira. 

Pousada Bambu Brasil
http://www.bambubrasil.com.br
Tel: (062) 3455-1004 / (61) 9 9554-5686

A Pousada Casa da Lua é uma Pousada de Charme, com tudo 
do bom e do melhor. Desde a decoração das áreas comuns até 
à infraestrutura dos quartos, tudo é pensado para o conforto e 
o luxo. Os hóspedes também podem aproveitar da fogueira e 
da hidromassagem, que ficam em um jardim paradisíaco. Na 
pousada, também fica o tradicional Restaurante Avalon.

SAIBA MAIS: http://www.casadaluapousada.com.br

A Taberna
Chalés, casa inteira ou quartos!

Outra opção de hospedagem que está em 
alta são os aluguéis de quarto em casas 
preparadas para receber hóspedes. E essa é 
uma das opções deste casarão com vista para 
as montanhas! Além de poder alugar quartos e 
aproveitar da estrutura da casa como cozinha 
e piscina, A Taberna ainda oferece a opção de 
aluguel de Chalés Individuais com banheiro e 
fogão e também a opção de fechar o alugar a 
casa inteira. Um dos melhores custo-benefício 
da chapada, fica a 3 minutos do centro em uma 
rua toda cercada de flores amarelas. 

A Taberna Chalés na Chapada dos Veadeiros
https://www.facebook.com/tabernachales
(62) 99852-7183

Bambu Brasil

Pousada Casa da Lua

Inauguração do Templo da 
Centelha Divina, com Amit Goswami

Durante o período que o SW  estava 
em Alto Paraíso, foi inaugurado o 
Templo da Centelha Divina. Sua 
fundadora, Michelle Ximenes, 
recebeu o físico Amit Goswami, 
famoso no mundo todo pelo 
documentário “Quem somo nós?” 
(What the bleep we know?). O físico 
falou sobre felicidade, em uma 
palestra lotada de gente de Brasília, 
Gôiania, Alto Paraíso e outros locais. 
O Templo, que é voltado para o auto-
conhecimento e o respeito a todas 
as crenças, fica de frente para um 
paredão de pedras maravilhoso.

SAIBA MAIS:
Templo da Centelha Divina https://www.
ongadha.org/projetos
Amit Goswami http://amitgoswami.com.br/

VEJA O VÍDEO QR CODE 
https://www.youtube.com/watch?v=ldlMedQ3T70\



 GUIA SW

Celebrando QUATRO anos de transplantado 
renal, Cláudio Falcão se utiliza da sua mais 
eficaz forma de manifestar sua gratidão pela 
vida, fazendo uma curta temporada do seu 
primeiro Stand-Up/Comedy/ Espetáculo, 
“CRÔNICO CÔMICO”.

Rodeado de suas engraçadíssimas personagens 
femininas, transforma seu drama de Renal 
Crônico numa inusitada Comédia.

FICHA TÉCNICA

Atuação, Texto e Direção: Cláudio Falcão

Assistência de Direção e Produção: Ruth Guimarães

Fotografia: Joe W. Bridges

Cenotécnica: Sérgio Vianna

Classificação indicativa: 14 anos

Contatos: 

Ruth Guimarães – 99915-4738 / 98221-3618 

Cláudio Falcão – 99146-3029

Sérgio Vianna – 98467-1498

Brasília Shopping – 2109-2118

Do espetáculo
CRÔNICO CÔMICO traz autoria, direção e atuação 
de Cláudio Falcão, um dos mais interessantes e 
emblemáticos comediantes do cenário brasiliense.  
De cara limpa, assumindo o nariz vermelho  
introjetado em sua alma de palhaço, transforma seu 
drama de renal crônico, em uma deliciosa comédia.  
Porque, para Cláudio Falcão, o mais importante é 
sensibilizar o público, para um grandioso gesto: 
A DOAÇÃO DE ORGÃOS.

Pauta
Local: Teatro Brasília Shopping – Setor Comercial Norte 
Quadra 5 Bloco O
Data: 23, 24 e 30 de junho e 1º de julho de 2018 – 
Sábados e Domingos
Horário: Sempre as 20 horas
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)
Doadores de 1k de alimento também pagarão meia entrada.

CRÔNICO CÔMICO
Com Cláudio Falcão




