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Novo lay-out é 
prático, moderno 

e… lindo!
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Edição número 44, 4o ano de vida, hora de repaginar, moder-
nizar o veículo de bairro mais charmoso do nosso quadrado! 
Como tudo o que evolui, nosso jornal também passou por 
vários processos, fases e mudanças. Começou em formato 
Germânico (26cm X 36cm). Fase inicial, vibração e fé. Mas 
logo depois começamos a perceber que o formato não era 
tão prático quanto gostaríamos. E houve uma transformação 
geral no lay out e na equipe. Entra o Jacques, alavancando as 
redes sociais, juntamente com a designer Chica Magalhães.

Chica e Jacques modificaram o formato, que recebeu ajustes 
para 26,5cm X 29,5cm, ainda em papel jornal. Nesse momento 
já existia campanha para a adequação do formato à rotina do 
leitor. Algo mais prático e fácil de receber, guardar e manu-
sear. Algo que se integre à linguagem digital, mais moderno, 
sem perder a comunicação com o bairro, pelo contrário, que 
essa interação cresça ainda mais. A maior argumentação 
veio do Jacques, assim como veio dele a ideia do formato. 
Diferente. Inovador. 

Bingo! Quando Gustavo, da Gráfica Movimento viu, já expres-
sou sua surpresa pelo diferencial que o SW Jornal do Sudoeste 
e Octogonal passaria a ter no meio da comunicação. A “bone-
ca”que foi feita já passava todo o conceito, sem muitas explica-
ções. Leitores foram consultados, anunciantes foram ouvidos e 
o resultado não foi outro: 100% de aprovação para essa nova 
estapa de sucesso.

Sai de cena o papel jornal e entra um couchê; impressão em off 
set, 16 páginas, dobrado, alceado, grampeado e refilado. Tudo 
isso para dizer que está muuuuito mais sofisticado. E o formato? 
18,5cm X29,5cm, lembrando claramente um tablet. O conteúdo, 
esse você mesmo vai ver aqui, nessa edição que já vem de cara 
nova. Observe as disposições das fotos, a moldura das páginas, 
tudo parecido com o que você vê em seu celular. 

Esperamos seu comentário, sua sugestão e participação 
no jornal, como já fazem alguns moradores. Fizemos toda 
essa mudança para você, leitor, e para você, anunciante! 
Até! 

Direção Executiva: MÔNICA NÓBREGA « Projeto gráfico/diagramação: CHICA MAGALHÃES « Edição e internet: 
JACQUES NÓBREGA « Impressão: GRÁFICA MOVIMENTO « Tiragem: 10.000 EXEMPLARES « Contatos comerciais: 
swjornaldosudoeste@gmail.com « (61) 99982-7398 « Redes Sociais: 

E D I T O R I A L

UM NOVO SW 
PARA VOCÊ!

E AGORA, LÚCIA?
Preciso fazer mudanças na minha vida, 

mas não consigo!

Uma das certezas que temos na vida é a mudança. Às 
vezes ela vem e nos arrebata com aquelas transforma-
ções para as quais não estamos preparados, outras ve-
zes temos que encarar a realidade e perceber que não 
tá legal e é hora de mudar.

Vamos falar deste segundo caso, em que você está 
sendo cobrado a fazer diferente. Isso acontece o tempo 
todo e pode ser um tantão de coisas: emagrecer, parar 
de fumar, arrumar emprego, sair do casamento, mudar 
a postura frente a alguém, enfim, estamos falando aqui 
de sair da sua zona de conforto (que nem sempre é tão 
confortável assim) e fazer diferente para então ter o re-
sultado diferente, porque é assim que funciona.

O que vejo em consultório, é que a maioria das pesso-
as sabe que vai ter um benefício com a nova vida, mas 
não está preparada para encarar o “vale” que precisa 
atravessar.  Além da dúvida de que essa nova vida vai 
mesmo ser tão boa como a que tem agora, mesmo que 
com algumas complicações (o que também pode ser 
uma autossabotagem- fique alerta!)

A questão aqui é: o vale não é para sempre! Basta um 
pouco de coragem. Há um engano em pensar que o 
ruim será para sempre, atravessando o vale, logo se 
encontra prazer neste lugar e fica cada vez mais fácil 
chegar onde se deseja. 

Vale lembrar: razão por você estar aqui é para ser feliz! 
Movimente-se vale a pena. Vá logo, faça o que tem que 
ser feito, pague o preço e seja feliz agora. 

Pílula da Lúcia: Esteja perto de pessoas que te ajudem 
e te apoiem na caminhada para a nova vida e dê um 
tempinho dos que não podem te ajudar agora.

*Lúcia Zamboni é Psicóloga e Master Coach 
Face:Lucia Zamboni 
Insta: @luciazambonioficial

C O T I D I A N O
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FEIRA DE ORGÂNICOS!

Dia 14/09 está de volta a Feira de Orgânicos da  
@agroorganica. Com o aumento dos uso de agrotóxicos, é 
uma boa pedida comprar direto dos produtores de comida 
sem veneno! A Feira de Orgânicos será no Parque do Bosque, 
e acontecerá aos sábados das 7h às 13h. No ponto de venda, 
o público encontrará produtos orgânicos vindos diretamente 
do campo, colhidos cerca de 12 horas antes.  Essa é mais 
uma iniciativa da Agro-Orgânica que passa a contar com 11 
pontos de vendas, permanentes, no DF.

NOVO RETORNO
Sinalização sugerida pela imprensa evita acidentes no 
Sudoeste
Detran e DER melhoram o acesso do estacionamento no 
comércio da 105 Sudoeste. 
Glauber Peixoto – Na tarde da última quarta-feira (14), 
o Departamento de Trânsito do Distrito Federal  tomou 
conhecimento, através do SW Jornal do Sudoeste e 
Octogonal @swjornaldosudoeste, dos riscos de acidentes 
no acesso da EPIG ao estacionamento do comércio local da 
Quadra 105 do Sudoeste. De imediato, o Detran acionou o DER/
DF para a solução do problema e, em menos de 24 horas, foram 
colocados balizadores para evitar colisões no local.

O Detran informa que está à disposição da população e 
agradece a informação passada pelo SW Jornal do Sudoeste e 
Octogonal antes que acidentes acontecessem na região.
Atenciosamente, 
Ascom – Detran/DF

FOGO NA QUADRA 500 
DO SUDOESTE!

Mensagem de IVANA LACERDA, Presidente da 
Associação de Moradores da QRSW: 

 “Já tem um caminhão de bombeiros  no local 
tentando impedir de se alastrar pro parque das 
sucupiras. A brigada de incêndio do inseto foi 
tentar impedir que passe pra lá mas está tudo 
muito seco.”

SUJEIRA NAS QRSW!

Mensagem do leitor MARCOS: 

“Boa tarde, gostaria de divulgar esta foto que 
fica atrás do centro espírita Irmão Áureo, entre 
as quadras qrsw 4 e 5, a falta de educação de 
alguns condomínios que fazem as podas e jogam 
na área verde, e junto vem alguns moradores e 
acabam descartando lixo junto às podas!

Se vocês puderem ajudar de alguma forma, seria 
muito bacana para que isso seja visto por mais 
pessoas! As quadras do sudoeste econômico 
estão repletos desses lixos!
De qualquer forma, obrigado!!”
________________________________

A Administrração do Sudoeste/Octogonal, 
respondeu rapidamente ao Jornal SW, fazendo a 
limpeza do local. 

Lembrando que não se pode jogar outros lixos ou 
rejeitos junto com restos de poda!



4

S A Ú D E

O SW conversou com o médico oftalmologista, renomado es-
pecialista em cirurgia de Catarata, Dr Leonardo Akaishi. Sua 
clínica, ICB Oftalmologia, possui mais de 15 médicos dedwi-
cados às mais diversas patologias oculares.

SW: O que é Catarata?

LA: É a opacidade parcial ou total do cristalino, causando bai-
xa qualidade ou quantidade de visão.

SW: É possível tratar da catarata sem cirurgia?                                                                                        

LA: O tratamento da catarata  é cirúrgico, quando se retira 
a catarata e, obrigatoriamente, com implante de uma lente 
intraocular. Não é possível tratar a catarata sem cirurgia.

SW: A partir de que idade surge catarata?

LA: Existe catarata congênita , o bebê nasce com a catarata.
A partir de 55 anos é comum o aparecimento catarata. Do-
enças como diabetes, paciente que usa corticóide contante-
mente pode ter a catarata mais precoce.

SW: Como é a cirurgia?  

LA: A cirurgia da catarata consiste em retirar a catarata ( cris-
talino ) e implantar uma lente intraocular em seu lugar. Pode 
ser feito com auxílio do Laser de catarata ou pela técnica ma-
nual. A anestesia pode por colírios e sedação leve

SW: Que tipo de problema se não for operado?

LA: Primeiro sintoma é o comprometimento da qualidade de 
visão e, no final, perda da visão quantitativa e pode chegar à 
perda da visão temporária.

SW : Qual o risco da cirurgia mal feita ?

LA: O risco pode ser desde uma pequena descontração da 
lente até a perda da visão total de forma irreversível!

CIRURGIA DE 
CATARATA TRAZ 
QUALIDADE DE 
VISÃO E DE VIDA

SW: Catarata volta ?

LA: A catarata nunca volta , pois é retirado o cristalino , dei-
xando apenas uma cápsula (membrana) para encaixar a 
lente intraocular. Essa cápsula  (membrana) pode opacificar. 
E um simples procedimento de aplicação de laser pode lim-
pá-la definitivamente. 

SW: Conte um pouco de seu histórico como cirurgião 
especializado em catarata. Nos dê alguns números. 

LA: Em 35 anos de formado já realizei mais de 50 mil cirur-
gias com implante de lente. O último modelo de lente trifocal 
lançado há 2 anos, implantamos mais de 1.500 dessas lentes.

Serviço
Ed. Vitrium Centro Médico 614 Sul 
Asa Sul - (61) 3047-8100 / Taguatinga (61) 3247-8100 
 contato@icb.med.br
@icboftalmologia

DR LEONARDO AKAISHI – médico oftalmologista
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A FILA ANDA. E ANDA 
PELAS TERRAS DE TRUMP
A conversa acontecia num salão de beleza. Eu, cheia de tinta no 
cabelo, absolutamente impossibilitada de fazer nada além de 
permanecer ali, pelo tempo determinado por minha cabelereira. A 
moça, idem, refém da tinta que a deixaria loira. Ambas, na mesma 
dependência “química”. 

Salão de beleza é o próprio ambiente de uma pesquisa de opinião. 
Ali você sabe de tudo, se informa sobre o bairro e ainda entende o 
que cada um acha do governador, presidente, parlamentar, inclusive 
o que faria no lugar de cada um. Um espaço importante.

Pois bem, eu e a moça começamos uma conversa. Sobre a seca, a 
temperatura, os Ipês (vixe, se meu amigo Fábio Lino ouvisse, sairia na 
hora. Ele não aguenta tanto se falar de Ipê). Conversa vai, conversa 
vem, como os desabafos chegam a mim, o dela não foi diferente. Era 

casada, tranquila, quando o marido comunica que vai embora com a 
amiga do melhor amigo. O mundo desabou, não podia ser diferente.

O sofrimento foi tanto que ela se transformou. Ficou magérrima, 
sem “vida”, os cabelos caíram por conta da depressão, isolou-se 
do mundo. A madrinha e tia (sempre aparece uma Fada Madrinha), 
preocupada, procurou um ex namorado dela, morando nos Estados 
Unidos, empresário, para que ele conversasse, pois ali podia estar 
um porto seguro de confiança e amizade. Conversa vai, conversa 
vem, ele diz que jamais a esqueceu. Isso tudo por video, naquele 
momento em que ela estava “bem feia”, como disse. 

Resumo? Ele é contrutor na terra de Trump, muito rico. Mandou 
passagem para ela ir duas vezes, muitos presentes; ela colocou silicone 
nos seios, engordou, fez um truque nos cabelos, voltou a brilhar. O que 
ela fazia no salão? Preparava-se para ir de vez morar lá, casar-se. E o ex? 
Ah, esse ainda tentou resgatar dizendo ter cometido um engano. Sério? 
Pois foi o melhor engano que podia cometer. A fila andou.

@monica_nobrega

POR MÔNICA NÓBREGA



URBANIZAÇÃO COMPLETA 
DE BERNARDO SAYÃO

O GDF está investindo R$ 48 milhões 
no Setor Habitacional Bernardo Sayão, 
no Guará. São obras de pavimentação, 

iluminação, drenagem, água e esgoto que 
vão benefi ciar 40 mil pessoas.

AMPLIAÇÃO DO VIADUTO 
DE TAGUATINGA

O viaduto de Taguatinga está sendo 
ampliado. Ele terá agora 11 faixas, sendo 
duas exclusivas para ônibus.

NOVO ASFALTO 
EM TODAS AS CIDADES

As obras de recapeamento de asfalto 
estão acontecendo em todas as cidades 
do DF. E, agora, chegaram ao Lago Sul.

Fale conosco /govdf gov_df 9532-1873 DF.GOV.BR
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POR ZALDO BORGES
Presidente da Associação Amigos da Octogonal

Há alguns percursos que a comunidade da Octogonal utili-
za para a prática de caminhadas. Os dois calçadões do anel 
externo tem sido os mais utilizados e margeiam à pista de 
rolamento dos automóveis que une os condomínios. O cal-
çadão que passa pelas portarias das quadras, inclusive, dá 
acesso aos três Pontos de Encontros Comunitários (PECs) 
que existem, o da AOS 1/4, o da AOS 5/6 e o do Skate Park. 
Nesses pontos, os equipamentos encontram-se relativamen-
te em bom estado e sua manutenção é realizada por nossos 
condomínios e pela Associação Amigos da Octogonal.

Há, no entanto, uma área menos explorada e ainda mais propí-
cia para caminhadas e práticas de alongamentos: trata-se do 
calçadão por trás das Octogonais. É uma área com centenas de 
árvores, muitas delas foram plantadas pela AMAGISTER (Asso-
ciação que reúne os moradores e amigos do Condomínio Ma-
gister – Octogonal 2). Nessa área, caminhar tem um toque de 

qualidade a mais: nela, estamos mais longe da poluição, seja 
da fumaça os dos barulhos produzidos pelos veículos.

Ao descobrir a área pública nos fundos de nossas quadras 
notei que, nós moradores da Octogonal, podemos respirar 
melhor e sentirmos que já vivemos mergulhados num gran-
de parque ecológico convidativo à contemplação e a cami-
nhadas. Ao visitarmos esse lugar, percebemos que a grande 
maioria dos moradores da Octogonal ainda não desfrutam 
da área mais bonita e protegida que dispomos. Fica então o 
convite para os amantes do verde, dos pássaros, das frutas e 
das caminhadas: Conheçam e apreciem a área que contorna 
o terreno da Octogonal 3. Escolham uma das várias opções 
de trajetos passando por trás de nossos condomínios e per-
ceberão que dispomos de um ótimo local para realizarmos 
nossas atividades físicas em contato com muitas belezas 
consubstanciadas em árvores, pássaros, vidas.

ÁREA VERDE IDEAL PARA 
CAMINHADAS NA OCTOGONAL



Consulte o regulamento no site

ciman.com.br

Provas em 28 de setembro
no CIMAN Octogonal

Venha fazer parte do
CIMAN e construir a sua

história de sucesso!

UNIDADE OCTOGONAL/SUDOESTE
Entre Áreas 1/4 - Octogonal

61 3213 3737

UNIDADE CRUZEIRO
Quadra 501 - Cruzeiro Novo

61 3213 3838

Há 48 anos, construindo histórias de sucesso

www.ciman. com.br

                      colegiocimanofi cial                    @colegiocimanofi cial

29

colegiociman @colegiociman

colegiociman @colegiociman

colegiociman @colegiociman

www.ciman.com.br

29

colegiociman @colegiociman

colegiociman @colegiociman

colegiociman @colegiociman

www.ciman.com.br

INSCRIÇÕES GRATUITAS!

Até 20 de setembro
na Unidade Octogonal

Apresentar documento de identidade e foto 3X4

CONCURSO

DE BOLSAS
DE ESTUDOS

PARA 9º ANO

E ENSINO MÉDIO

2020
E ENSINO MÉDIO

2020
INSCRIÇÕES GRATUITAS!

Bolsas de até

100%

Educação Infantil • Ensino Fundamental • Ensino Médio
CIMAN Integral para alunos do Jardim I ao 5º ano • Escolinha de esportes aberta à comunidade 
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José Maria Trindade, jornalista e comentarista dos programas 
Pingos Nos Is e Morning Show, da Rádio Jovem Pan. Ele con-
versou com o SW no San Lorenzo Bistrô, mostrando fazer 
parte do jornalismo-verdade  

SW: Em algum momento você já ficou temeroso em dar 
uma notícia, receoso de não ser verdade?

JMT: Eu tenho uma frase comigo: em notícia, na dúvida, 
não duvide. Por isso fico muito preocupado com as mídias 
sociais que, hoje, produzem conteúdo e publicam notícias 
falsas -e isso interfere na vida das pessoas-, essas mídias 
devem ser responsabilizadas, assim como qualquer veículo 
de comunicação.

SW: Sobre a Lei de Abuso de Autoridade?

JMT: Essa lei nasceu como ponto de vingança do Renan Cal-
heiros e do Roberto Requião contra a Lava Jato. Nenhuma lei 
baseada na vingança pode dar certo, ela é exagerada em al-
guns pontos. Mas todo mundo tem uma história de abuso de 
autoridade e quando a autoridade abusa ela torna a pessoas 
muito indefesa. A polícia, que é o Estado, quando exagera, 
provoca danos muito grandes. Por mim, essa lei teria so-
mente esse parágrafo: “quem abusar de suas prerrogativas 
profissionais, será responsabilizado”. 

Sobre os “vazamentos” de gravações de membros da Lava 
Jato, Presidente da República, Presidente do Senado, José 
Maria Trindade classifica como “roubo” e considera o caso 
muito grave. Os diálogos divulgados não contém nada de 

comprometedor, alguém pedindo propina ou falando nesses 
termos”. Na sequência, o assunto foi a possibilidade do Su-
premo julgar suspeição do Moro na Lava Jato. E o jornalista 
comentou.

JMT: O Juiz Sergio Moro foi um juiz presente na Lava Jato, 
é normal o Juiz conversar com partes, especialmente do 
Ministério Público. A suspeição valeria, nesse caso, se fosse 
descoberta a inocência do réu preso. Mas nesse caso, os réus 
estão lá, houve devolução de dinheiro; ninguém devolve o 
que não recebeu. Não há condições dessa tese seguir em 
frente.

E sobre a indicação do filho do Presidente, Deputado Eduar-
do Bolsonaro para a Embaixada em Washington? Num dado 
momento o Presidente recuou, certamente porque as contas 
dos votos necessários no Senado não fecharam. Perguntado 
sobre a gravidade de uma derrota dessa, o jornalista respon-
deu que “seria gravíssimo. 

A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Como é a rotina do José 
Maria? Com ele, no Pingos nos Is, Felipe Moura Brasil e Au-
gusto Nunes.  De posse dos assuntos do dia, todos os dias, 
eles dão a notícia “nua e crua”. Em seguida, comentam, cada 
um com sua visão. Assim, produzem uma das maiores au-
diências do Brasil.

E N T R E V I S T A

JOSÉ MARIA TRINDADE, jornalista e comentarista

“Em notícia, na dúvida, não duvide”

Agradecimento:

www.swjornaldosudoeste.com.br   @swsudoeste
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Infelizmente não é só a Amazônia que sofre com as chamas. 
O nosso Cerrado, geralmente nessa época do ano, também 
queima e pede socorro. Temos o segundo maior bioma da 
América do Sul, ocupando 24% do território brasileiro, em 
uma área total de cerca de 2 milhões de km2, e infelizmente 
nos últimos anos as queimadas têm sido cada vez mais 
frequentes. Em 2017 tivemos a maior queimada da região 
na Chapada dos Veadeiros, onde foram destruídos mais de 
65 mil hectares, segundo o Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio). Perda imensurável de 
fauna e flora que, aos poucos, foram ressurgindo das cinzas 
e se recuperando.

A grande preocupação é que na maioria das vezes os incên-
dios começam de forma criminosa. Também de acordo com 
o ICMBio, 90% dos incêndios têm origem da ação do homem. 
A atividade humana é, sem dúvida, a principal causa de 
queimadas! Na maioria dos casos, decorrem do uso incorreto 

do fogo para a renovação de pastagens, já que atear fogo 
para práticas agropecuárias é uma forma muito barata para 
o preparo inicial do solo. Outra forma de queimada nesse 
bioma são os tocos de cigarros jogados na mata, latinhas de 
alumínio, vidros, lixo... que juntamente com a temperatura 
elevada, ventos fortes, tempo seco e a baixa umidade relativa 
do ar contribuem para o surgimento do fogo. 

Veja como ajudar a evitar queimadas:

• não fumar e não jogar bitucas de cigarro pela janela do 
carro;

• não brincar com fogo em áreas verdes;
• evitar fazer fogueiras em áreas de vegetação;
• não jogar lixo na rua nem entulhos na vegetação;
• não soltar balões;

Depende de nós! Da nossa consciência e do nosso respeito 
com nossa morada! Façamos nossa parte!!!

FOGO NO CERRADO

P E T S

POR GABRIELLA TERRA – Veterinária
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A Política Nacional para a População em Situação de Rua, ins-
tituída pelo Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, define 
a pessoa em situação de rua como “grupo populacional he-
terogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, 
mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, 
vínculos interrompidos ou fragilizados e inexistência de mo-
radia convencional regular, sendo compelidas a utilizarem a 
rua como espaço de moradia e sustento, por contingência 
temporária ou de forma permanente.”

Tal conceituação é uma das mais abrangentes e vem balizando 
uma série de ações e estudos. Os moradores de rua se encon-
tram num estágio de grande vulnerabilidade social e, muito 
comumente, possuem um histórico de consecutivas perdas e 
uma série de rompimentos: com o trabalho, com a família e, por 
fim, com a própria moradia. Normalmente, subsistem com pou-
ca ou nenhuma renda. É comum trabalharem como catadores 
de material reciclável nas ruas e lixões ou sobreviverem de pe-
quenos trabalhos artesanais e outras atividades, como lavar e 
vigiar carros, por exemplo. Existem também os trabalhadores 
sazonais e pessoas que não se fixam numa cidade.

No contexto do universo dos moradores de rua, existem vá-
rias realidades e situações diferenciadas, especificidades, o 
que torna esse contingente bastante heterogêneo. São vá-
rios os casos de pessoas portadoras de sofrimento mental, 
dependência química e situações de conflitos familiares que 
levam as pessoas a saírem de casa. Há também os que, por 
anos a fio, pernoitam em albergues públicos, sem perspecti-
va de mudança significativa da condição na qual se encon-
tram. São trabalhadores excluídos do mercado de trabalho; 
migrantes que vêm para os grandes centros em busca de 
melhor qualidade de vida; famílias que perderam o poder 
aquisitivo e as condições de subsistência.  (PASTORAL DO 
POVO DA RUA, 2003).

As pessoas que se encontram em situação de rua constituem 
um grupo marcado por uma invisibilidade social. A realidade 
por eles vivida representa grave violação a diversos dispo-
sitivos constitucionais, dos quais se destacam os seguintes 
princípios: dignidade da pessoa humana e da vedação à 
discriminação; justiça social; igualdade ou isonomia; legali-
dade; vedação à tortura e tratamentos desumanos ou degra-
dantes; inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, 
à honra e à imagem e função social da propriedade.

S E G U R A N Ç A 
P Ú B L I C A

POR MAJOR FREIRES

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA 

PARTE I

Para formular denúncias ou solicitações de 
atendimento para a população em situação de rua, 

por meio do telefone:  
(61) 3327 5991.

http://www.sedes.df.gov.br/abordagem-social/ 
Polícia Militar e 7º Batalhão 

sempre juntos com a comunidade!
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P E R F I L

No Atelier de Doces e Café, o SW recebeu o médico angiolo-
gista, Dr Leonardo Nóbrega, que falou sobre a especialidade 
e os diversos tratamentos.

“A angiologia é uma especialidade que trata das doenças 
venosas, arteriais e linfáticas, todas as doenças vasculares, 
de uma maneira geral”, assim explica o médico quando per-
guntado sobre a abrangência da especalidade. “Dois gran-
des exemplos de doenças venosas, e mas mais procuradas 
no meu consultório: as varizes, que é insuficiência venosa 
crônica e a trombose venosa profunda”, completa.

Doença arterial: a aterosclerótica, que é a formação de pla-
cas de gordura nas artérias, causadas por diabetes, tabagis-
mo, estresse, esse último, é o fator que mais mata. 

SW: Onde atua o cirurgião vascular? 

LN: Em todo o corpo, excetuando as doenças cerebrais (a car-
go do neurocirurgião) e cardíacas (a cargo do cirurgião cardí-
aco). Doenças do pescoço, dos membros inferiores e superio-
res e do abdomen estão relacionadas ao cirurgião vascular.

SW: Varizes. Quais os mais modernos tratamentos de 
varizes?

LN: Há dois tipos de varizes: as veias superficiais dilatadas, 
essas não desempenham a função que deveriam. Esse tipo, 

que são varizes grossas, é tratado com cirurgia. Quando há 
comprometimento da safena, a recomendação internacional 
é que o tratamento seja feito com laser. Já as microvarizes, 
os vazinhos, eles são tratados com aplicação (escleroterapia) 
ou com laser+escleroterapia, dependendo do caso. 

SW: As varizes finas, que incomodam muito, além de 
incomodar na estética, elas somem?

LN: Somem. O tratamento de varizes tem resultado muito sa-
tisfatório, mas não é rápido.

Assista entrevista completa no Youtube.com/monicanobrega
Clínica das Veias 
Edifício Pacini – @drleonardonobrega.vascular

Agradecimento:

“AS VARIZES 
FINAS, QUE 
INCOMODAM, 
PODEM 
SUMIR? SIM!”

DR LEONARDO NÓBREGA, médico angiologista



13

www.swjornaldosudoeste.com.br   @swsudoesteG A S T R O N O M I A

Receita de Marcello Piucco
Chef Consultor do Ministério das Relações Exteriores

FILÉ AU 
POIVRE

6. Coloque o óleo e o azeite restantes, sem lavar a frigideira, 
e volte ao fogo até esquentar. Repita a operação anterior 
com os medalhões restantes. 

7. Retire os medalhões da frigideira, transfira para a 
assadeira e leve ao forno preaquecido por 18 minutos (ao 
ponto). 

8. Sem lavar a frigideira, acrescente o vinho branco e leve 
ao fogo baixo. Com uma colher de pau, esfregue o fundo da 
frigideira para que os resíduos da carne sejam absorvidos 
ao molho. Este processo é chamado deglaçar.

9. Apóie as pimentas verdes sobre uma tábua e, com uma 
faca, pique grosso. 

10. Acrescente o conhaque, as pimentas verdes e o creme de 
leite. Deixe reduzir por cerca de 10 minutos, até que o molho 
comece a encorpar. Reserve. 

11. Retire os medalhões do forno. Acrescente o líquido que se 
formou na assadeira ao molho de pimentas e misture bem. 

12. Distribua o molho quente no fundo de quatro pratos e 
sirva dois medalhões por pessoa. Sirva imediatamente com 
arroz piemontês.

@marcellopiucco

Ingredientes
4 medalhões de filé mignon
2 colheres (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de azeite
4 colheres (sopa) de pimenta verde em grãos
1 xícara (chá) de vinho branco seco
4 colheres (sopa) de conhaque
400 ml de creme de leite fresco
sal a gosto

Modo de preparo
1. Preaqueça o forno a 200ºC (temperatura alta). 

2. Numa frigideira grande, coloque a metade do óleo e do 
azeite e leve ao fogo alto para esquentar. 

3. Quando estiver bem quente, acrescente 4 medalhões na 
frigideira e deixe dourar por 2 minutos sem mexer. Vire os 
medalhões, de preferência com uma pinça de cozinha para 
não furar a carne e perder líquido, e doure o outro lado por 
mais 2 minutos.

4. Com a pinça, segure os medalhões e apóie um ao lado do 
outro para dourar as laterais por 1 minuto. Vá rodando até 
dourar a lateral toda. 

5. Retire os medalhões da frigideira e transfira para numa 
assadeira, sem levar ao forno. 



A L I M E N T A Ç Ã O

Por Éber Diniz Alves de Lima, 
Presidente do Sindiorgâncios

Temos visto um crescimento exponencial do consumo de 
produtos orgânicos nos quatro cantos do mundo. Em tempos 
atuais, ficou fácil ouvir e conhecer pessoas que afirmam só 
fazerem uso deles. Mas, será que sabemos de fato o que são 
produtos orgânicos? Como identificá-los? Quais os princípios 
que norteiam sua produção? E quais os benefícios para a 
saúde humana e para os ecossistemas?

São muitas as perguntas e dúvidas sobre o tema, e espe-
ramos poder debelar, aqui, nesta seção, algumas delas nas 
próximas edições.

Dizia um grande mestre e ex-presidente do SINDIORGÂNICOS, 
Sr. Moacyr Pereira Lima, aqui de nossa cidade, que a produ-
ção orgânica é antes de tudo uma filosofia de vida. Partindo 
dessa afirmativa com a qual concordamos integralmente, 
podemos dizer, então, que engana-se quem imagina que 
a produção orgânica seja “apenas” produzir sem fazer uso 
de AGROTÓXICOS. Escrito assim mesmo, em letras garrafais, 
em contraposição ao eufemismo de agrodefensivos, palavra 
pomposa que intenciona esconder o efeito devastador da-
queles e ajudar no marketing de empresas de PESTICIDAS.

O não uso de agrotóxicos na produção orgânica, indubita-
velmente, é uma das suas maiores características e um dos 
princípios imexíveis, como diria um certo Ministro do Traba-
lho de um passado não muito distante. Mas é importante di-
zer que além do não uso dos agrotóxicos seguem-se outros 
princípios igualmente importantes, tais quais: uso responsá-
vel dos recursos naturais; como do solo e dos cursos dágua, 
responsabilidade social; onde citamos a necessidade do 
registro legal de toda força de trabalho empregada na produ-
ção e na propriedade; a valorização do trabalho associativo e 
cooperado; a visão mais diversificada da produção, em opo-
sição a monocultura, dentre tantos outros princípios que que 
recorreremos com frequência em nossas próximas matérias.

Por último, mas não menos importante, é dizer que produ-
zir organicamente é ter como balizadores o respeito ao ser 
humano e a sua segurança alimentar; a nossa Mãe Terra e 
a tudo que dela podemos aprender, pois sem ela nada pode-
mos e dela fomos gerados; e as futuras gerações, as quais 
dependem de nossa responsabilidade ambiental. Orgânicos? 
Sim, por você, pelo planeta e pelas futuras gerações.

ORGÂNICOS?
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SEU
CORPO
TEM
HISTÓRIAS 
PARA
CONTAR

O Sabin que você 
já conhece agora 
tem diagnóstico por 
imagem na Asa Norte 
e em Taguatinga.

Asa Norte: Ed. Vega, em frente ao Eixinho W.
Taguatinga: dentro do Hospital Anchieta.

3329.8000 • sabin.com.br/imagem

EXAMEs DE
IMAGEM


