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DO LEITOR

SOBRE A RETIRADA DO POSTO DA PM

Ana Cláudia (FACEBOOK) “Engraçado que sempre dei como 
referência para subirem para”

Sandro (FACEBOOK) “Que bom, se estava desativada, logo 
seria incendiada também”

Josiane  “Haha, vou precisar de uma nova referência pra 
saber onde virar”

Alexandre (INSTAGRAM) Esses postos “kinder ovo” 
deveriam ser retirados e o material reciclado. Não servem 
para o propósito para o qual foram concebidos. Decisões 
desastradas de governos passados geram isso: prejuízo e 
gasto público de péssima qualidade

Leo (INSTAGRAM) “Que pena, era tão bacana quando 
funcionava há 10 anos atrás!

SOBRE AS NOTÍCIAS QUE GOSTARÍAMOS DE VER EM 
2020…

Ana “Que o Brasil se tornou referência 5 estrelas no 
quesito saúde. Sem filas, faltas de profissionais, leitos ou 
medicamentos. Será maravilhoso ler...”

Cris  “Hortas urbanas !!!”

marciaferreira (INSTAGRAM) “Total recuperação do SUS em 
2020...”

ognevcirurgiaplastica (INSTAGRAM) “Se houvesse um PL 
que obrigassem os políticos a serem atendidos pelos SUS, 
teríamos o maior e melhor sistema de saúde pública do 
mundo!!!

SOBRE A OBRA DO NOVO COLÉGIO

Flávia (FACEBOOK) “Vcs já repararam q estão sendo 
feitas lavagens nas vias de acesso à obra do colégio na 
entrequadra da 101/102? Acho certíssimo, pois a rua está 
ficando cheia de terra e, qdo chove vira um “lamaçal”, mas 
ñ concordo q seja feita essa lavagem perto do meio-dia no 
dia de semana! Moro na quadra 302 e o caminhão para uma 
via para fazer a lavagem e o trânsito fica um caos! Deveriam 
fazer essa limpeza no horário noturno.

De notícias do bairro até 
conversa com um Mestre do 
Sabor, o SW é para você!

Essa é a função de um jornal de bairro: estar atento ao 
que acontece em nosso “quintal”. Ou melhor, estar atento 
ao que interessa ao morador. Por isso tratamos a notícia 
com isenção, cuidado e muito respeito por você. 

Trazemos nessa edição notícias do que aconteceu ao 
longo do mês e divulgamos em nossas redes sociais; 
uma boa conversa com empresários do Setor de Ofici-
nas, onde motos e carros contam com mãos de especia-
listas, mas onde são abandonadas carcaças de veículos 
indesejados por seus donos. Absurdo!

Na Saúde, a preocupação com os transtornos mentais, 
dentre eles a depressão, tão comum nos dias de hoje. 
E para confirmar que distrair-se, deixar a mente viajar 
mundo afora é saudável, trazemos a indicação de duas 
leitoras, com os melhores livros que leram em 2019. É ou 
não é uma boa dica pra você que está sem saber o que 
ler por agora? 

E por falar em ocupar a mente, leia a crônica que fala di-
retamente com essa “geração prateada”, tão presente em 
nosso Sudoeste. Geração que curte a vida, é isso! E curte 
um bom Reality, não é? Certamente ninguém perdeu a 
acirrada disputa do Mestre do Sabor, da Rede Globo. Des-
de o começo o Chef Lui Veronese, daqui de Brasilia, des-
pontou como um dos favoritos. E assim foi, até ir à final, 
perdendo por muito pouco, o primeiro lugar. A conversa e 
a receita dessa edição são com esse ser humano íntegro, 
humilde e com talento de poucos. Vale ler.

Colaboram com o SW o Major Freires, do BPM com sua 
crônica sempre oportuna, a Associação de Moradores da 
Octogonal e a veterinária Gaby. Parceiros.

A gente fica por aqui, desejando calma e coragem pra 
você.

Até!

O ano de 2020 já vem a mil e é bom você apressar 
o passo em direção à melhor saúde possível. Veja 
5 tendências adotadas pelo mundo fit nesse ano 

5. Programas de condicionamento físico 
para idosos- Com a expectativa de vida 
aumentada, maior o número de idosos produtivos e com 
bom condicionamento físico, fortalecendo o corpo para 
evitar quedas, por exemplo. Boas e inovadoras academias 
ainda acrescentam o lúdico e a motivação à rotina do 
aluno da terceira idade. 

Fonte: Health & Fitness Trends for 2020

1. Tecnologia. Ela está no topo da lista, pois dispositivos 
são companheiros dos frequentadores de academias de 
ponta, rastreando a saúde e controlando o coração.

2. Treinamento intervalado de alta intensidade- voltado 
para que tem tempo curto para o treino, esse treinamento 
consta de cerca de 30 minutos com exercícios de alta 
intensidade e pequenos intervalos. Vale dizer que 
ninguém deve fazer esse tipo de treino sem uma boa 
avaliação cardiológica. O objetivo é melhorar a saúde! 

3. Treinamento individualizado- Esse tipo de treino, cada vez 
mais procurado, objetiva que os alunos alcancem seus 
objetivos específicos. 

4. Treinos com peso corporal- Não à toa a tendência segue 
firme para o próximo ano: ela é barata e eficaz. 
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1 Em encontro com o SW, Cap. Firmo, do 7º BPM juntamente 
com representante dos empresários do setor de oficinas, 
na Mecânica Fulan. Objetivo: a força de segurança 

conhecer as demandas do setor e estabelecer um bom canal 
de comunicação. Ganham todos com o bom diálogo.

2 O postinho da 302 do Sudoeste vai para o BOPE, para 
sala de treinamento dos policiais. A retirada foi hoje, com 
ajuda da Novacap e DER.
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3 Renato Botaro, morador da Octogonal, entregou 
pessoalmente um bilhete ao Presidente Bolsonaro, 
na reunião de formação do Partido Aliança pelo 

Brasil. No texto ele pede ao Presidente ajuda no sentido 
de anular o leilão do terreno do Parque Octogonal.

4 Até entendo 
que quaisquer 
tipos de obras 

trazem transtornos, 
porém sou da opinião 
que “sujou, limpou.” 
Sinceramente, não 
entendo porque a DF 
Legal não toma as 
devidas providências 
legais para fazer com que a construtora respeite os 
nossos direitos. Quando precisam notificar e multar os 
condomínios e o comércio a fiscalização é eficiente! 
Fica aqui o registro deste fato que só posso chamar de 
“sem-noção”.  
Saudações, Adeildson Duarte

P. S Segue as imagens de como está o nosso Sudoeste.

5 O morador do Sudoeste, Fred Holanda gravou o florescer de uma Dama da Noite e o vídeo, em time-lapse, foi um sucesso nas 
redes sociais. Assista, EFÊMERA. “Às 15h de ontem ela começou a abrir, chegou ao esplendor às 23h, e começou a desvanecer.
Completamos a gravação às 8h de hoje. Efêmera existência da Dama da Noite, de nossoquintal. Técnica de fotografias por intervalos 

ao longo de 17 horas, comprimidas em 1 minutoe 27 segundos. Para acompanhar, Vivaldi, “A noite”, naturalmente, com James Galway.
 https://www.youtube.com/watch?v=ibdp0g8seWg

Z O O M

Médico psiquiatra,  possui residência médica em psiquiatria pelo Hospital 
de Base da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, com 

título de psiquiatra pela Associação Médica Brasileira - AMB. Atualmente 
atua como professor docente do Curso de Medicina da ESCS/Fepecs.

“A DEPRESSÃO É A  
DOENÇA MENTAL MAIS 
ASSOCIADA AO SUICÍDIO”
SW: O que caracteriza um transtorno mental?

RV: Os transtornos mentais são doenças psiquiátricas 
capazes de provocar sofrimento emocional e prejuízo fun-
cional e social. Envolvem alterações do desenvolvimento 
neuropsicológico, comportamentais, do humor, do pen-
samento, do sono, sexuais, cognitivas, da personalidade, 
bem com desordens relacionadas ao uso de substâncias 
(como álcool e outras drogas). 

SW: O que é, exatamente, a depressão? Dentre eles, a 
depressão é bastante comum. Por quê? 

RV: A depressão é uma doença que cursa com alteração, 
por mais de duas semanas, do humor, do interesse e do 
prazer. Pode ocorrer sintomas de humor deprimido, tris-
teza, desesperança, redução do interesse e do prazer nas 
atividades do cotidiano, perda de energia, sentimentos de 
inutilidade ou culpa, redução da atenção e concentração, 
pensamentos de morte, alterações no sono e no apetite. 
Os transtornos depressivos são bastante comuns. Aproxi-
madamente 7% da população fará ao menos um episódio 
depressivo ao longo de um ano. Já ao longo da vida, aproxi-
madamente 25% das mulheres e 11% dos homens também 
farão ao menos um episódio depressivo. Como vemos, a 
depressão é mais prevalente em mulheres do que em ho-
mens. E, devido à sua alta prevalência, é a doença mental 
mais associada ao suicídio. Não existe uma causa específi-
ca para a depressão. Dizemos que a depressão, assim como 
os demais transtornos mentais, é de origem multifatorial. 
Trata-se de um transtorno muito complexo. 

SW: E o tratamento? Depressão tem cura?

RV: Há diversos tratamentos para os transtornos depressi-
vos. Dependendo da gravidade, os transtornos depressivos 
podem ser tratados com psicoterapia, com medicamentos 
e com medicamentos associados à psicoterapia. Dentre as 
abordagens psicoterápicas mais utilizadas, estão as terapias 
cognitivo comportamentais. E, dentre os medicamentos mais 

utilizados, estão os antidepressivos. Há diversos tipos de an-
tidepressivos. Embora sejam medicações psicotrópicas e 
controladas, não são consideradas medicações “tarja preta”, 
não causam vício ou dependência. São medicações seguras 
quando bem indicadas por um médico. Se o indivíduo apre-
sentou um episódio depressivo, ele possui 50% de chance de 
apresentar outro episódio ao longo da vida. Se apresentou 
dois episódios depressivos, possui 70% de chance de apre-
sentou outro episódio ao longo da vida. Se apresentou três 
episódios depressivos, possui 90% de chance de apresentou 
outro episódio ao longo da vida. Todavia, embora seja uma 
doença crônica, é passível de tratamento e estabilização.  

SW: Sobre a Saúde Mental, quais seus principais alertas?

RV: Os transtornos mentais são muito prevalentes e tendem 
à cronicidade. É preciso se conhecer e conhecer as pessoas 
próximas à você. E sempre estar atendo à qualquer alteração 
de humor ou de comportamento. As doenças mentais ma-
tam. O suicídio é a terceira causa de morte em adultos jovens. 
Todavia, os transtornos mentais são passíveis de tratamento 
e estabilização. É preciso adotar hábitos e padrões de vida 
que promovam a saúde mental, como realizar atividades físi-
cas regulares; buscar motivação e felicidade no ambiente de 
trabalho; reservar tempo para o lazer; evitar o envolvimento 
em conflitos e discussões; reconhecer seus limites; compar-
tilhar angústias e não guardar para si situações que lhe cau-
sem sofrimento; organizar-se; procurar ajuda especializada 
de um profissional de saúde mental psicólogo ou psiquiatra 
em caso de sofrimento emocional e psíquico. 

 Dr Rafael Vinhal   
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VOCÊ GOSTA DE LER E QUER UMA INDICAÇÃO FORA DO CIRCUITO DAS EDITORAS? POIS O SW PEDIU A DUAS 
LEITORAS VORAZES QUE INDICASSEM OS MELHORES LIVROS QUE LERAM EM 2019. AÍ ESTÃO ELES!

CATARINA, A GRANDE

A biografia da czarina é maravilhosa! Um 
livro denso, com muito conteúdo histórico, 
revela a personalidade de uma mulher 
que conduziu um golpe, depôs o marido e 
governou a Rússia por 34 anos. Catarina 
foi responsável pela modernização do 
império russo. O autor, famoso pela biografia 
dos últimos Romanov, revela neste livro 
passagens dos diários e cartas de Catarina. 
São 640 páginas imperdíveis!

A CASA DOS ESPÍRITOS

O primeiro livro de Isabel Allende, numa 
escala de 6 horas que fiz ano passado, 
voltando de Nova Iorque, li 3 vezes!. 
Encantou-me de novo. Por causa dele, li 
praticamente todos os livros dela. Ao contar 
a saga de uma família (a sua própria?), num 
relato à la Garcia Marques, atravessa cem 
anos, culminando na época da ditadura 
militar chilena, uma das mais sangrentas da 
América do Sul. Continua atual.

A PACIENTE SILENCIOSA

Um livro tenso, envolvente, criativo e 
bem construído. A história provocativa, 
dá bastante vivacidade à trama, nos 
deixando em suspense até às últimas 
páginas. Se você gosta deste gênero... 
Comece a ler! É de tirar o fôlego! Você 
não vai parar de ler enquanto não 
descobrir o que levou Alicia a cometer 
aquele assassinato tão cruel 

O JARDINEIRO QUE TINHA FÉ

São apenas 87 páginas, incluindo as notas 
explicativas, mas são de uma densidade 
literária...  “O jardineiro que tinha fé”, de 
Clarissa Pinkola Estés, autora de Mulheres 
que correm com os lobos, é uma oração. Ao 
narrar a vida de seu tio, vai tecendo com rara 
sensibilidade, uma trajetória de sobrevivência 
e renascimento. Inspirador! Por causa dele, 
“cheguei” em “A ciranda das mulheres sábias” e 
“O dom da história”, da mesma incrível Clarissa.

O PALHAÇO E SUA FILHA

Lançado em 1935, O palhaço e sua filha ganhou um 
prêmio literário em 1942. Foi traduzido para vários 
idiomas e tornou-se um sucesso internacional. É 
um livro com trama envolvente que conta a história 
de uma menina recrutadora do Corão, que encanta 
todos que a escutam. A autora nos leva a conhecer 
a sociedade turca no final do império turco-romano, 
retratando o conflito do choque entre as culturas 
orientais e ocidentais. Halide Edip Adoçar nos 
apresenta seu país de uma profunda e atraente.

A BAILARINA DE AUSCHWITZ 

Um dos livros mais impactantes 
que li ano passado: “A bailarina 
de Auschwitz”, de Edith Eva Eger, 
relato dos horrores que viveu na 
guerra e como os superou, num 
exemplo magnífico de resiliência. 
Emocionante.

 Indicações de Mônica Cunha, artista plástica 

 Indicações de Vera Nasser, “uma feliz aposentada” 
CICLOVIA  Há possibilidade da Ciclovia da Octogonal sair do 
papel. No diálogo com o administrador Marinho, ele manifestou 
que essa obra (que deveria ser executada em 2019) deverá ser 
realizada neste ano. Nossa Ciclovia está orçada em R$ 350 mil e 
passará pela área verde paralela à pista que une as Octogonais, 
ligando-se às ciclovias do Cruzeiro e do Sudoeste.

DESTINO DA OCTOGONAL 
3  Os moradores veem com preocupação a possibilidade da maior das 
Octogonais (a AOS 3) ser formada por prédios com 12 andares, apesar 
do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB – 
que ainda não foi aprovado, prever prédios com 6 andares. Atualmente 
há uma mobilização na comunidade para que área seja um parque 
urbano. O Governo Federal que havia previsto licitação da venda do 
terreno para dezembro de 2019, não a realizou. O que acontecerá na 
AOS 3 é de muita importância pois poderá afetar a qualidade de vida 
que ainda temos.

TRANSPARÊNCIA NAS CERCAS 
 Para maior segurança é necessário que o interior e o exterior das 
Octogonais sejam vistos. A 3ª Delegacia de Polícia corrobora com 
uma pesquisa com detentos realizada pela PM do Paraná. Nela, 
“71% dos criminosos disseram preferir assaltar casas cercadas 
por muros, porque a visibilidade reduzida cria uma vantagem 
estratégica - permite que ele se aproxime sem ser percebido. Além 
disso, enquanto está agindo, ele não é visto por testemunhas 
que possam denunciar sua presença para a polícia”*. Portanto, a 

transparência das cercas permite maior segurança, além disso, 
gera economia das podas e garante que nossa comunidade possa 
ver a beleza da área verde que nos cerca. Em 2019, a Octogonal 6 
também retirou os arbustos que margeavam sua cerca. Agora só 
faltam as Octogonais 7 e 8.

MURO DA ESCOLA CLASSE 8
Que tal nos organizarmos pela escola pública que temos na 
Octogonal e ajudá-la a ser ainda melhor? Uma ação prática poderia 
ser a contratação de artista(s) plástico(s) para produzir(em) 
um lindo painel temático no muro da escola. As pichações são 
agressões ao patrimônio público, devem nos incomodar e ser 
motivo de mobilização pelo belo, útil e agradável. Em 2020, nossa 
Associação Amigos da Octogonal fará uma campanha pela arte no 
muro da EC 8, aguardemos!

PADARIA SANTO ANTÔNIO 
Por anos essa padaria nos serviu. Seu fechamento é sentido por 
trabalhadores, moradores e lojistas vizinhos. Esperamos que, em 
2020, a padaria retorne para a alegria de todos.

GALERIA ARTE NAS PARADAS
Em 2020, novas obras comporão nossa Galeria Arte nas Paradas e 
as quatro paradas de ônibus voltadas para EPTG e EPIA receberão 
obras ampliando nossa Galeria à céu aberto.

*Fonte: https://www.bonde.com.br/casa-e-decoracao/noticias/ 
muros-altos-incentivam-acao-de-bandidos-83572.html

POR ZALDO BORGES
Presidente da Associação Amigos da Octogonal

O C T O G O N A L

OCTOGONAL 2020. QUE EXPECTATIVAS TEMOS?

A cerca viva atua como muro de 4m de altura Estamos colocando novas artes nas paradas da Octogonal

Sem as cercas vivas tem-se mais segurança A transparência nas cercas garante contemplar a bela área verde da Octogonal
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“As sucatas são um  
transtorno para todos nós”

SW: Há quantos anos existe o setor? É legalizado?

RF: O setor começou em 1993, quando o Sudoeste ainda era ape-
nas um “terreno baldio”. Todo o setor é legalizado, foi criado com 
esta destinação, nasceu para ser Setor de Oficinas, as lojas foram 
construídas por parte dos empresários e receberam a escritura-
ção conforme a legislação vigente. Dentro do setor de oficinas 
existe o chamado “bloco D” que ainda não foi escriturado de 
forma definitiva mas que, acreditamos que em breve, ocorrerá. 

SW: Alguma insatisfação dos moradores com relação à

localização do setor?
RF: Nosso relacionamento é muito próximo com os morado-
res do Sudoeste e, no geral, a relação é ótima. Em todas as 
conversas vemos que os moradores do Sudoeste gostam da 
comodidade de um comércio de maior capacidade, como o do  
Setor de Oficinas, mas reclamam dos carros abandonados, das 
sucatas que aqui ficam jogadas. Precisa ser esclarecido que 
nós, empresários do  Setor de Oficinas também não queremos 

estas sucatas aqui, muitas delas apareceram da noite para o 
dia, muitas são abandonadas por moradores das quadras. A 
presença das sucatas é um transtorno para todos nós.

SW: Quais são as principais reivindicações dos 
empresários do local?

SW: Atualmente, nosso maior problema é compartilhado com 
toda a comunidade do Sudoeste, ou seja, a falta de seguran-
ça. Aqui, os arrombamentos de lojas têm sido uma constante, 
só no final do ano foram mais de 10 ocorrências do tipo, con-
sumadas ou tentadas. 

SW: O trânsito fica bem confuso, especialmente aos 
sábados. Alguma ideia para resolver esse entrave?

RF: Sim, infelizmente, aos sábados o trânsito se complica 
muito na região, mas a falta de bom senso faz com que os 
carros e as motocicletas fiquem estacionadas de forma irre-
gular, trazendo vários problemas. Foram diversos acidentes 
no local devido à velocidade excessiva. Já pedimos apoio aos 
órgãos responsáveis e nada foi efetivamente resolvido. Eu 
mesmo, parei de abrir aos sábados por conta dos problemas 
que tínhamos. A solução vem com a educação e, infelizmen-
te, com a fiscalização por parte dos órgãos competentes.

SW: Quais são os planos do setor para um melhor 
serviço e relacionamento com o cliente e para uma 
melhor segurança da área?

RF: Temos brigado para que os lojistas cuidem do seu lixo, 
estamos tentando criar um ambiente melhor. Sabemos que 
é difícil mas a mentalidade tem sido modificada, hoje temos 
serviços de qualidade e com pessoas bem qualificadas em 
nosso setor, aos poucos temos conseguido mostrar que com 
mais qualidade e respeito os clientes sempre retornam, sem-
pre indicam e recomendam. 

”O descarte de óleo, pneus, 
plásticos, lixo, é feito em local 
adequado”
André Alfredo Lemes, AMG Pneus

SW:Existe algum cuidado por parte de vocês quanto à 
boa convivência com moradores? 

AL: Sim, somos uma empresa que atenta à saúde e cuidados 
como sonoridade, bichos peçonhentos, dengue, tétano e ge-
rando um descarte de resídios como óleo, pneus, plásticos, 
lixo, limpeza em locais adequados.

SW: Que tipos de serviços o motociclista encontra no 
setor? 

AL: Um exemplo, em nossa empresa o motociclista encontra 
troca de pneus, revisão de sua moto, troca de óleo, pastilhas, 
baterias e acessórios de segurança.

“Não promovemos eventos 
que desrespeite o sossego e 
descanso do morador” 
Vitor Osmala, Motoshow Suzuki

SW: Que cuidados existem para respeitar o morador?

VO:  Não promovemos eventos ou ainda encontros, de modo 
a tumultuar e trazer incômodo para os moradores do setor de 
oficinas e para os moradores do Sudoeste e proximidades.

SW: Além de serviços de manutenção, que outro serviço 
você oferece?

VO: Além do serviço de manutenção, troca de óleo ou pneus, 
até a revisão geral com desmonte geral da motocicleta, faze-
mos a venda de motos usadas e seminovas..

SUDOESTE – SETOR DE OFICINAS
NO CORAÇÃO DO SUDOESTE, MOTOS E CARROS EXPOSTOS, MOTORES EM TESTE. É O SETOR DE OFICINAS, 
QUE COMEÇA A SE ORGANIZAR QUANTO A HÁBITOS DE CONVIVÊNCIA, TRATO DO LIXO E BOM SENSO. 
CONVERSAMOS COM ALGUNS DESSES EMPRESÁRIOS, COMO RAFAEL FULAN, DA MECÂNICA FULAN.
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www.MEIAMARATONADASPONTES.com.br

Direcione a câmera 
do seu celular para o QRCODE
e inscreva-se já.

O que já teve importância, hoje não 
tem mais. Aprendendo a envelhecer.

Envelhecer é surpreendente. Para envelhecer é preciso 
aprender, prestar atenção e até mesmo, treinar, refletir. Tenho 
claro em minha mente meu sentimento sobre a vida e sobre 
mim mesma nos meus 40 anos. Corre-corre, agitação profis-
sional, cuidado com casa, filho, família, a tal da menopausa 
se avizinhando, mas em pleno vigor. 

Creio que, de alguma maneira, em alguma época, alguém me 
passou a ideia de como são os 40 anos, até mesmo os 50, pois 
eles também não me surpreenderam. Não via grandes mu-
danças no corpo, no ritmo, no trato das pessoas, ninguém me 
dava a frente numa fila, por exemplo, nem demonstrava algum 
cuidado comigo. E eu corria, me importava com tanta coisa…

Quando os 60 chegaram, com ele vieram mudanças substan-
ciais, perceptíveis num rápido olhar no espelho ou no toque. 
O fio do cabelo ficou mais fino, a pele também e, nela muitas 
marcas (ou manchas). Mas o fato é que me percebí diferente.

Será que a vida mudaria assim, da noite para o dia? E mudaria 
para pior? Comecei a me observar, me conhecer melhor e no-
tar as mudanças em minha “frequência energética”, ou seja, no 
meu jeito de agir e reagir. Foi aí que descobrí que, por trás des-
sas alterações físicas, vêm mudancas na forma de ver e pesar 
a vida. As mudanças físicas são o que valem menos. 

Exemplo? A importância que dava a determinadas situações 
de conflito, mudou. O peso é outro. O que era causa de es-
tresse, pressão, angústia, hoje é um exercício de paciência e 
estratégia, sabendo que no jogo dos 60 o bom senso e o valor 
ao que realmente importa, vale mais!

Transparência ativa – sequestro 
relâmpago – dicas de segurança

Prêmio: A Polícia Militar do Distrito Federal foi um dos órgãos 
premiados pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), 
o reconhecimento é por alcançar 100% de Transparência ativa, 
com fornecimento de informações dos gestores públicos para 
a sociedade que tem possibilitado a cada dia do melhor acesso 
às informações, de forma transparente para o cidadão.
 
Crime: Policiais militares prenderam um homem suspeito 
de cometer sequestro relâmpago, por volta das 14h desta 
quarta-feira (11). A vítima alegou que foi abordada por três 
homens, às 9h, no Sudoeste. Ela foi obrigada a fazer vários 
saques até funcionários de uma agência no Setor Bancário 
Sul desconfiarem da movimentação.

O grupo já tinha feito o saque de R$ 4 mil e U$ 2 mil. A vítima 
conseguiu avisar a funcionaria do banco que se tratava de um 
roubo. Nesse momento os seguranças do banco trancaram a 
agência e acionaram a Polícia Militar. O suspeito no interior da 
agência foi detido e todos foram conduzidos para a 5ª DP.
 
Dicas de Segurança:
• Ao estacionar ou parar em cruzamentos, principalmente a 

noite, observe pessoas suspeitas nas proximidades.
• Ao notar que está sendo seguido, procure mudar várias 

vezes o lado da calçada.
• Não carregue objetos de valor, grandes quantias de di-

nheiro 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!

POR MÔNICA NÓBREGA

@monica_nobrega

S E G U R A N Ç A 
P Ú B L I C A

POR MAJOR FREIRES

C R Ô N I C A
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 Barriga de Porco com Goiabada 

Do Chef Lui Veronese apresentado no Mestre do Sabor, da 
Rede Globo

Ingredientes 
• 400 gramas de barriga de porco
• Sal a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• 400 ml de vinho tinto
• 5 ml de óleo
• 70 gramas de cebola
• 1 dente de alho
• 50 gramas de alho poró
• 50 gramas de cenoura
• 25 gramas de gengibre
• 5 gramas de cebolinha
• 120 gramas de goiabada
• Alecrim
• Tomilho

Ingredientes - Purê
• 400 gramas de cenoura
• 120 gramas de cebola
• 5 gramas de gengibre
• Sal
• Pimenta
• 15 gramas de manteiga sem sal

SW: Quando você começou a cozinhar e quais foram 
suas principais experiências mundo afora?

LV: Sempre cozinhei! Venho de familia de cozinheiros, italia-
na… Meus pais cozinharam todos os dias da minha infância 
e eu frequentava a cozinha em casa, e também nos restau-
rantes dos amigos da familia. Transformei o que era hobby 
em profissão por volta dos meus 17 anos de vida. Trabalhei 
com o chef Francisco Ansilieiro, aqui em brasilia, com o Alex 
Atala, no D.O.M.**, no Arzak***, elBulli*** com o chef Ferran 
Adriá, El Celler de Can Roca*** com os irmãos Roca, Le Manoir 
Aux Quat Saisons** na Inglaterra, De Kromme Watergang** 
na Holanda e no Massana*, na Espãnha. 

SW: Sua gastronomia sempre teve um “toque” muito 
pessoal, que a distingue de outros. Qual é essa 
característica?

LV: Eu busco sempre um conceito para meus pratos. Não é 
somente a busca por misturar ingredientes e sabores, é um 
propósito que há por traz de cada trabalho, uma razão para 

o prato existir. Seja causar uma emoção, uma memória, um 
jogo, uma surpresa.

SW: Como foi sua ida para o Mestre do Sabor?

LV: Fui convidado pela Globo para participar do programa. 
Fiquei em dúvida se aceitava porque nunca fui muito com a 
“cara” dos Realities shows de cozinha que existem por aí. Mas 
a proposta do programa me convenceu e eu aceitei o desafio, 
sabendo que poderia ser uma experiencia incrível, e foi!

SW: Você sempre disse, durante a disputa, que não 
entrou pensando em vencer, mas em participar. Você 
não acha que todo mundo que entra numa competição 
–e tem condições de ganhar- está nela focado em 
vencer?

LV: Não necessariamente. É sincero, nunca tive a pretensão 
de ser o último participante do programa, minha intenção era  
fazer um bom trabalho, sempre. mostrar para o Brasil uma 
gastronomia correta, justa, com emoção, com respeito e, cla-

E N T R E V I S T A  –  LUI VERONESE

Lui Veronese, 
31 anos, Chef 
brasiliense que 
esteve na final do 
Mestre do Sabor, 
da Rede Globo, 
conversa com o SW 
sobre sua profissão, 
experiências e vôos 
a partir de 2020.

“Quis mostrar ao Brasil uma gastronomia correta e com o cerrado”

ro, com o cerrado. Queria mostrar o “chef Lui Veronese” em 
sua essência,  se isso fosse me levando adiante, maravilha! E 
dessa forma, fui até a final. Participei de todos os episódios e 
fiz o melhor que pude fazer! Cabe aos telespectadores julgar 
se fiz um bom trabalho ou não, mas me sinto vitorioso mesmo 
não sendo o grande premiado do programa!

Modo de Preparo - Barriga de Porco com Goiabada e Purê
• Em uma assadeira, sele a barriga temperada com a pele 

para baixo em fogo forte. Junte a cebola, a cenoura e o 
alho poró.

• Vire a barriga e coloque o vinho, o alho e as ervas. 
Levante o fervor e complete com água. Leve ao forno 
pré-aquecido a 200ºC por 40 minutos.

• Refogue a cenoura e a cebola, e complete com água 
para cozinhar até que a cenoura fique macia. Bata tudo e 
reduza em panela até atingir textura de purê consistente.

• Para finalizar, retire a barriga e coe o molho da assadeira. 
Reduza e junte com a goiabada e uma colherada de 
manteiga.

• Junte o gengibre picado e a cebolinha.
• Sirva imediatamente.

SW: Qual foi o momento mais tenso no Mestre do Sabor?

LV: A final, com certeza! Foi dificil segurar a emoção e me 
concentrar. Mas fui aplaudido, e isso considero valioso.

SW: Quando você foi para a final, passou pela sua 
cabeça: “Opa, posso ser o vencedor?”

LV: Claro! desde o começo… Mas não imaginei que chegaria 
tão longe. Sou grato desde o momento que recebi o sinal ver-
de dos “mestres”. Quanto mais avançava, mais grato ficava. 
Entretanto, minha principal prerrogativa era fazer um bom 
trabalho, representar bem o cerrado e minha cidade, como 
eu pudesse.

SW: Sua vida deve ter mudado muito, depois do Reality. 
O que você tem programado para 2020? Vai sair de 
Brasília?

LV: Nunca quis sair de Brasília. Ainda é cedo para colher os 
frutos do programa, mas estou esperançoso! Vamos ver o que 
2020 me reserva, estou de braços abertos e sinto pé quente!
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1. Agua fresca à disposição. É primordial que em qualquer 
local você ofereça água à vontade para seus animais. 
Se você for levá-los para algum passeio, não esqueça 
de levar um potinho ou garrafinha pra que possa hidra-
tá-los a todo momento;

2. Evite passeios nos horários mais quentes. Entre 10h e 
17h o sol está forte! O asfalto pode estar muito quente 
então lembre - se de ter cuidado nesse período. Pro-
cure sombra, locais com grama e não o deixe muito 
tempo exposto ao sol desses horários. Lembre-se: 
existem bálsamos que protegem as patinhas e prote-
tores solares para cães;

3. Animais de pelagem escura tendem a absorver ainda 
mais os raios de sol, portanto cuidado com os peludos 
pretinhos e com os mais branquinhos também (aqueles 
que tem a pele e o nariz cor de rosa), muito cuidado com 
as assaduras! Nesse período os cuidados com filhotes 
e animais idosos devem ser redobrados também! Afinal 
eles precisam de mais atenção;

4. Outra dica maravilhosa, é utilizar coletes refrescan-
tes, eles possuem um tecido especial que absorve 
a água e deixa o tecido fresquinho por muito mais 
tempo. Você pode utilizar ele por aproximadamente 
2 horas em seu pet, ele fica úmido e gelado e conse-
gue refrescar o pet rapidamente.

5. Diminua a quantidade de exercícios e aumente a frequ-
ência dos banhos (2 por semana no máximo, mas fique 
atento à pele do seu pet para que ele não perca a oleo-
sidade natural do corpo);

6. NUNCA!!!! Nunca deixe seu animalzinho preso dentro 
do carro, mesmo se os vidros ficarem semiabertos, ele 
pode superaquecer e morrer de hipertermia! A tempe-
ratura dentro de um carro pode subir até cinco graus 
em 15 minutos. Isso também serve para animais que fi-
cam presos nas varandas o dia todo! Exposição a tanto 
calor mata. ATENÇÃO!!!!! 

7. Em parques ou praias (que aceitem animais de esti-
mação), garanta que seu pet tenha um local sombre-
ado, com água fresca disponível e bastante ventila-
ção para ficar;

8. NUNCA deixe seu pet sozinho se no local existir uma 
piscina ou próximo do mar. Caso queira entrar na água 
com ele habitue-o lentamente a entrar na água COM 
VOCÊ! Sempre com a sua supervisão 100% do tempo e, 
se possível, com uso de “coletes” de flutuação para cães 
que também ja são encontrados nos Pets shops; 

9. Em casa sempre deixe ventiladores, ar condicionado 
ligado ou as janelas abertas para ventilação. Ele precisa 
estar confortável também dentro de casa; 

10. Preste atenção aos sinais de cansaço e desconforto. 
Se seu pet está ofegante, salivando muito, com dificul-
dades para respirar, prostrado, não quer andar, comer 
ou beber água fique atento! Com esses sinais e vômito, 
língua e mucosas azuladas ou acinzentadas, perda de 
consciência, pode estar com choque térmico. Não perca 
tempo, coloque sacos de gelo na barriga, entre as patas 
ligue o ar condicionado e leve ao veterinário depressa. 

No mais, curta bastante o verão ao lado do seu melhor amigo!!!!

P E T S

POR GABRIELLA TERRA – Veterinária

AH O VERÃO! FÉRIAS, PRAIA, PISCINA, CALOR... TUDO ISSO É UMA DELÍCIA NÃO É MESMO? 
MAS E PARA NOSSOS PETS? QUAIS CUIDADOS DEVEMOS TER NESSA ÉPOCA DO ANO? 

Aqui vão algumas dicas pra que seu pet não 
tenha problemas na estação mais quente 

de

sfrute o seu desejo

AMAMOS SERVIR QUALIDADE

CLSW 301 . BLOCO C . LOJA 98

sudoeste

61 3041-4848

CLS 209 . BLOCO A . LOJA 37

asa sul
CLSW 301 . BLOCO C . LOJA 44 

sudoeste

61 3256-3908 61 3041-4848

AE 1/4 Bloco B Loja 75 Octogonal
Brasília/DF - 70.660-645

(61) 3536-8616

(61) 99254-2336

A QUITANDA DO NOSSO BAIRRO!

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!

 @jornalsw




