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CADA DIA MAIS 
ENVOLVIDOS 
COM O BAIRRO
É isso, nossa ideia sempre foi estar o mais perto possível do mo-
rador. Conhecer seus hábitos, atender seus interesses, falar do 
que ele quer saber, levar uma comunicação leve, interessante, 
sem competir com a grande imprensa, preocupada com o “ago-
ra”, custe o que custar. Nós nos importamos com a vida que gira 
por aqui. Atentos à segurança, de olho nas sugestões, o SW se 
prepara, a cada mês, para ser um veículo de comunicação do Su-
doeste e da Octogonal. Por isso, você, leitor, é nosso foco princi-
pal. E o internauta também, porque o SW existe no mundo digital, 
assim como nossas redes sociais estão à disposição do bairro.

O morador é nosso protagonista, quando damos espaço para 
contar suas histórias, sempre tão especiais e profundas, cada 
um de seu jeito. Nessa edição, a bela história é do Luiz Valé-
rio, escritor, que acaba de concluir o Caminho de Santiago de 
Compostela. Ele fez o trajeto mais popular, estruturado, que é o 
Caminho Francês, com cerca de 800Km, a pé! São várias as rotas 
que peregrinos podem escolher de acordo com seu tempo, pre-
paro físico (o corpo é muito exigido). O fato é que desde o século 
IX peregrinos vão a Santiago de Compostela, onde encontra-se 
o suposto sepulcro do apóstolo Santiago Maior, na Catedral de 
Compostela. Todos os que tiveram essa experiência contam 
como passaram por uma grande transformação interior e com 
Luis Valério não foi diferente. Vale ler.

No Outubro Rosa, muito se fez em Brasília, desde talk shows infor-
mativos, até exposições e campanhas. Dentro desse universo de 
profissionais envolvidos com o tema, é reconhecida a importância 
da médica radiologista Janice Lamas, nossa entrevistada na pági-
na de Saúde. Além disso, muitos de nossos parceiros anunciantes 
fizeram suas campanhas, comprometidos com a causa.

E a prevenção contra o câncer não deve se dar somente entre as 
mulheres, mas no meio animal também. Sobre isso, Gaby, nossa ve-
terinária colaboradora alerta sobre o câncer nas cadelas e gatinhas.

Dia 18/10 foi o Dia do Médico! Sempre vemos mensagens de 
gratidão de pacientes e amigos, mas hoje trazemos o texto de 
uma médica, contando de seu orgulho da profissão. Ela é a Dra 
Penha, muito especial. 

Muita coisa boa. Mas o melhor é fazer o melhor por você! Até!
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E D I T O R I A L

Orgulho de 
ser médico
Hoje acordei com várias felicitações no meu whatsapp. Amigos 
e pacientes homenageavam, através de mim, a todos os mé-
dicos, neste dia reservado para nós, profissionais da Medicina. 

Como seres imperfeitos, fazemos uma Medicina que está em 
constante aprimoramento. Ela traz seus percalços, mas tem 
mais sol e estrelas do que nuvens em seu caminho. Atual-
mente, a tecnologia avançada e a inteligência artificial vêm 
nos mostrar, cada vez mais, o valor do humano nas relações. 
A máquina é uma fabricação. O ser humano uma criação. E, 
como tal, insubstituível!!

Nas minhas preces da manhã, o Evangelho dizia – Fora da carida-
de não há salvação. Essa sempre foi a recomendação do Mestre 
Jesus, o Médico dos Médicos. Ele que sempre enxergou a luz den-
tro dos nossos corações, sempre agia para fazê-la brilhar.

Na minha reflexão para este dia, pensei: que privilégio que 
nós, médicos, temos, exercendo nossa profissão! O Pai da 
Medicina, 400 anos A.C já orientava: ao médico cabe curar al-
gumas vezes, aliviar quase sempre, confortar sempre!  Curar, 
aliviar, confortar. Estes verbos fazem parte da nossa prática. O 
que Hipócrates não disse e o Cristo nos trouxe, em parábolas e 
exemplos, foi esse atos são caridade. Sim! Porque para muito 
além de um compromisso profissional há que se entrar em 
sintonia com aquele que nos procura para ser ajudado.  Isso 
acontece pelo fenômeno que hoje se conhece como resso-
nância límbica.  De fato, não os curamos. Acionamos o centro 
de cura de cada um, a luz recebida do Criador e aí alcançamos 
o nível de compreensão mais profunda do seu adoecimento. E 
nós nos curamos, a cada cura; nos sentimos aliviados, a cada 
alívio; nos confortamos a cada conforto oferecido. 

Muita gratidão hoje: Aos meus Pais (quantos sacrifícios para 
me fazer formar!), aos meus queridos Mestres que acenderam 
a minha luzinha tímida, aos meus amigos médicos, que me 
impulsionaram nesta jornada, aos meus queridos pacientes 
que ainda me curam. E ao Mestre Jesus reverência total!!

POR MARIA DA PENHA BATISTA

*médica nefrologista, CRM DF 5591
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CLSW 304, Bloco A, Loja 30 
Primeira Avenida, Sudoeste

@firmefortesudoca

Venha conhecer a mais nova  
Firme & Forte de Brasília!

CONSTRUÇÃO 
NA EQRSW 101/102

Moradores da 101 e 102 criaram grupo e abaixo-assinado contra 
construção de Colégio na EQRSW 101/102. Administração diz 
que o terreno é particular e destinado à construção de Escola 
ou Igreja. Moradores contestam a destinação feita há muitos 
anos e que não leva em conta a situação atual de trânsito e 
ocupação urbana. Segundo o grupo de moradores, a área seria 
destinada à um templo católico e denunciam a derrubada de 
árvores em área pública.

PATINETES ELÉTRICOS!

Após reclamação sobre alguns patinetes “estacionados” numa vaga 
de carro na comercial do Sudoeste, moradores debateram e dividiram 
opiniões. Alguns dizem que é melhor ficar na vaga, pois são mais 
eficientes e ecológicos do que os carros e na calçada atrapalha a 
passagem de pedestres, em especial os cadeirantes. Outros dizem que 
deveriam ficar na grama e nas calçadas, pois já há pouquíssima vaga 
para carros e os patinetes não pagariam IPVA.

COCÔ DE CACHORRO NAS 
RUAS DO SUDOESTE

Placas bem-humoradas na CCSW tentam incentivar àqueles 
que não catam o cocô de seus cachorros a serem mais 
educados. O bairro é uma das maiores concentrações de Pets 
em Brasília, e alguns donos acabam deixando seus rastros.

Em outubro foi realizado pelo Conseg, através do Presidente 
Duarte, o IV Curso de Prevenção em Segurança Condominial 

com 160 inscritos. Síndicos, moradores, funcionários e 
porteiros aumentaram os seus conhecimentos e foram 

atualizados com temas de segurança.
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ENVELHECER 
É PRA POUCOS!
Eu nunca concordei com o título que se dá à fase quando 
passamos da maturidade e entramos numa idade de novas, 
grandes e surpreendentes mudanças: MelhorIdade!? Definiti-
vamente, não é a melhor idade de ninguém, sejamos francos. 

É verdade que a expectativa de vida do brasileiro em 2001 
era de 70,49 anos e, hoje, 18 anos depois, pulou para 76 anos 
(dados do Banco Mundial e da ONU). Uma vitória, ainda mais 
reforçada quando vemos idosos em plena atividade produti-
va, física, intelectual, como vemos aqui em Brasília. Estamos 
vivendo o momento em que o Brasil se prepara para ser, em 
2030, a 5a população mais idosa do mundo. Em 2060, 1 em 
cada 4 brasileiros terão mais de 65 anos. O País está envelhe-
cendo e é urgente saber como agir, elaborar políticas públi-
cas eficazes porque nem todos terão vigor que citei, a saúde 
mental que registrei aqui.

Mas o fato é que envelher surpreende a cada dia. Quando saí 
dos 30 para os 40 não tive a tão avisada mudança, mas ao 
chegar aos 60 a coisa é beeeem diferente. 

A pele. Tratamentos amenizam, cremes hidratam, mas não há 
quem possa contra o tempo. Seguinte: as células morrem, na 

“meia-idade”e simplesmente não são substituídas por novas, 
como na juventude. E mais: além do envelhecimento natural, 
a coisa é agravada por conta de hábitos que tivemos lá atrás, 
como fumo, má alimentação, exposição demasiada ao sol sem 
proteção (quem não usou Rayito de Sol ou óleo de avião?). En-
carar essas mudanças com naturalidade é sabedoria. 

Mas quero falar de um ponto importante e positivo do qual 
você não pode abrir mão: você construiu sua história, escre-
veu seu roteiro e é você quem deve comandar seu espetácu-
lo. Não permita que ninguém lhe faça acreditar que sua alma 
definhou, que você não tem mais utilidade. Aliás, pensando 
bem, envelhecer é desafiador quando nos vemos de frente 
pra vida, com toda capacidade de pensar em FUTURO e botar 
a mão na massa para construir novos cenários e boas sensa-
ções. Livre de julgamentos e sem medo de desafios.  

C R Ô N I C A

POR MÔNICA NÓBREGA

@monica_nobrega
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S A Ú D E

“CÂNCER DE MAMA: 
QUASE 17.000 
MORTES EM 2018”
Janice Lamas, referência quando o assunto é mama. Ela é 
radiologista, se dedica há 40 anos ao câncer de mama, pos-
sui  mestrado em Epidemologia clínica, doutorado na linha 
de pesquisa de detecção precoce do câncer de mama e é 
pesquisadora associada do  curso de pós-graduação Stricto 
Sensu da Engenharia Clínica da UnB. Atualmente é responsá-
vel técnica da Clínica Janice Lamas Radiologia. Nesse Outu-
bro Rosa, ninguém melhor do que ela para falar sobre o tema.

SW: Os números de casos de câncer de mama ainda são 
altos no Brasil? E de mortes?

JL: Estamos iniciando a campanha do Outubro Rosa, que é uma 
campanha tão importante para todas as mulheres do Brasil, por 
ser o câncer  mais frequente entre as mulheres e o que mais 
mata. De acordo com o INCA, em 2018 foram 16.927 mortes e 
59.700 novos casos. O câncer de mama é uma doença causada 
pela multiplicação desordenada de células da mama. Há vários 
tipos moleculares de câncer de mama. Por isso, a doença pode 
evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento 
rápido, enquanto outros crescem mais lentamente.

SW: Existe algum tipo de prevenção ao câncer de 
mama?

JL: O rastreamento mamográfico pode reduzir a mortalidade 
por câncer de mama de 25% a  40% e quando é diagnosticado 
no início apresenta até 90% de cura ( INCA 2018). O câncer de 
mama não tem somente uma causa. A idade é um dos mais 
importantes fatores de risco para a doença (cerca de quatro 
em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos). Mas outros 
fatores, relacionados ao estilo de vida também podem  au-
mentam o risco da doença. A obesidade e sobrepeso após a 
menopausa; o sedentarismo; o consumo de bebida alcoólica; 
Não ter tido filhos; uso de contraceptivos hormonais (estrogê-
nio-progesterona); alteração genética, especialmente nos ge-
nes BRCA1 e BRCA2. A mulher que possui um ou mais desses 
fatores é considerada com risco elevado para desenvolver cân-
cer de mama. E cerca de 30% dos casos de câncer de mama 
podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis.

SW: Sua clínica está equipada com um serviço de 
ponta de diagnóstico por imagem. Que diferencial essa 
tecnologia faz no resultado dos exames?

JL: A Clínica Janice Lamas investe continuamente em equipa-
mentos de última geração para garantir a precisão em seus 
diagnósticos. A tecnologia é importante, mas, os resultados 
para a paciente são muito melhores quando aliada à perícia 

médica e a protocolos padronizados. Neste ano adquirimos 
o equipamento para mamografia digital 3D e revalidamos os 
selos de qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia e o selo 
de Acreditação de excelência da ONA. A Mamografia 3D ou 
Tomossíntese é uma técnica inovadora que aumenta a possi-
bilidade de detecção precoce do câncer, pois ela  permite a 
visualização e análise de lesões ocultas através de amostras 
milimétricas da mama em 3D, reconstruída por meio da sobre-
posição das imagens da mama por um software.

SW: A senhora fará, ainda nesse mês, uma palestra 
em Roma, a convite do Consulado e do Conselho de 
Cidadãos Brasileiros sobre esse tema. Esse convite é 
fruto de sua atuação em pesquisas científicas?

JL: É fruto de anos de dedicação e a aplicação de uma meto-
dologia científica na prática médica.

SW: Deixe um alerta ou mensagem às mulheres nesse 
mês de outubro.

JL: Salute Verites! Saúde é  o que desejo a todas as mulheres 
de Brasília. O melhor tratamento vem acompanhado de um 
diagnóstico de precisão. Para realizar sua mamografia, esco-
lha quem é referência.

Serviço
Agende seu exame pelo site www.janicelamas.com.br ou pelo 61 3213.5161
Atendemos mais de 70 convênios de saúde! 
Unidades Asa Sul e Lago Sul

Janice Lamas MD PhD – CRM DF 3570
Fone: 3213-5161
atendimento@janicelamas.com.br
SHL Sul Q. 716 bl. F 5º andar Ed. Oswaldo Cruz
SHIS QI15 Comércio Local Bloco F térreo

JANICE LAMAS – Radiologista 
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S E G U R A N Ç A 
P Ú B L I C A

POR MAJOR FREIRES

PMDF E O TERMO CIRCUNSTANCIADO
DE OCORRÊNCIA (TCO)

Temos um novo comandante do Comando de Policiamento 
Regional Metropolitano (CPRM), o Sr. Coronel QOPM André 
Luiz Pinheiro Borges, que sucedeu o Sr. Coronel QOPM Sa-
muel Pereira Gomes, o qual assumiu nova missão – a Dire-
toria do Departamento Patrimônio Manutenção e Transporte 
(DPMT).  O nosso novo gestor é defensor e entusiasta do Ter-
mo Circunstanciado de Ocorrência – TCO.

Houve um tempo em que a elaboração do TCO era restrita à 
Polícia Judiciária. Porém, de acordo com novos entendimen-
tos da doutrina e jurisprudência, a realidade mudou.

Hoje entende-se que o Termo Circunstanciado não é uma 
investigação, portanto, sua lavratura também é atribuição 
das Polícias Militares estaduais e do Distrito Federal, bem 
como da Polícia Rodoviária Federal, com base nos princí-
pios da lei 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e informa que seus atos serão regidos 
pelos princípios da informalidade, simplicidade, oralidade 
e celeridade. O termo circunstanciado é um documento 
que pode ser elaborado pelo policial militar com o objetivo 
de substituir o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), 
especificamente, nas ocorrências em que for constatada 
infração de menor potencial ofensivo.

O policial que efetivamente atender à ocorrência deve re-
gistrar os dados essenciais, preferencialmente no local do 
fato, desde que presentes todos os elementos do flagrante 
delito e o autor do fato assuma o compromisso de compare-
cer ao Juizado Especial Criminal, na data a ser estabelecida 
ou quando for regularmente citado.

Referido Termo será cabível para as contravenções pe-
nais e os demais crimes com pena culminada em até dois 
anos.  Contudo, nos casos que envolvam violência domés-
tica (Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/06), crimes milita-
res e naqueles em que menores sejam autores de ato in-
fracional análogo à infração de menor potencial ofensivo 
não será lavrado o TCO, como também quando envolver o 
concurso de crimes de maior e médio potencial ofensivo 
com uma infração de menor potencial ofensivo.

Atente-se que, sendo a vítima da infração de menor po-
tencial ofensivo (uma criança ou adolescente) será possí-

vel a lavratura do termo, desde que presente o responsá-
vel legal. Nos casos de infrações penais com ação penal 
pública condicionada a representação da vítima ou no 
caso de ação penal privada, é necessário a autorização da 
vítima. (PMDF – Cartilha Operacional Lavratura de Termo 
Circunstanciado de Ocorrência 1ª Edição / 2019.).

Para exemplificar o tema retratado, veja-se um caso 
concreto:

Policiais militares integrantes do 7º Batalhão faziam patru-
lhamento na CLSW 101 do Sudoeste, quando, próximo ao Blo-
co C, abordaram duas pessoas, sendo que uma delas estava 
empurrando um carrinho de supermercado, por volta de 17 
horas de ontem (16/10/19). Os indivíduos não possuíam iden-
tificação e foi realizada uma busca pessoal em ambos. Nada 
de irregular foi encontrado, mas ao fazer uma busca nos per-
tences do carrinho, os policiais localizaram duas facas, sendo 
uma ainda na embalagem e outra enrolada em um jornal. Os 
dois assumiram serem donos das facas. Foi solicitado apoio 
da Seção de crimes de menor potencial ofensivo – SECRIM-
PO e foi lavrado um TCO, onde os dois se comprometeram a 
comparecer em juízo quando solicitados. Participaram da 
ocorrência o Sargento Cunha e o Soldado Santos.

Também sobre esse assunto, em palestra ministrada no Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, a 
Exma. Sra. Juíza Ana Magali, destacou a qualidade dos Ter-
mos Circunstanciados produzidos pela Polícia Militar do Dis-
trito Federal que apresentam objetividade e riqueza de deta-
lhes, ressaltam alto padrão na produção de informações que 
auxiliam no esclarecimento dos fatos, o que tem suma im-
portância no julgamento, bem como na produção de provas, 
uma vez que subsidiam o processo, desde sua entrada no 
judiciário até seu desfecho no âmbito dos Juizados Especiais.

Diante desse contexto, cabe destacar a relevância da lavra-
tura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) confec-
cionado pelo Policial Militar como mecanismo de pacificação 
social a partir do pronto atendimento quando do cometimen-
to de infrações de menor potencial ofensivo.

Polícia Militar e 7º Batalhão sempre juntos com a comunidade!
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P E R F I L

Luíz Valério, economista e cientista politico, autor do livro 
Crivos e Aforismos, preparou-se durante muito tempo para 
realizar esse sonho: percorrer o Caminho de Santiago de 
Compostela inteirinho! E ele fez. Ainda em Barcelona, antes 
de voltar para nossa cidade, ele conversou com o SW sobre 
essa experiência transformadora em sua vida. 

SW: O que despertou em você a vontade de percorrer o 
Caminho de Santiago?

LV: Fui hippie quando tinha 18 anos, e percorri o norte e nordes-
te sozinho. No final dos anos 80, assisti a uma palestra do Pau-
lo Coelho em NYC. Desde então, aguardava uma oportunidade 
para realizar essa aventura. E ela aconteceu somente agora.

SW: É preciso um planejamento detalhado e um preparo 
minucioso para cumprir essa caminhada, não é? O que 
você mais cuidou para dar certo e quais os principais 
preparos feitos com antecedência?

LV: A rigor, qualquer um pode fazer o Caminho sem muita 
preparação. Tão divino quanto o Caminho é também a deci-

EU FIZ O CAMINHO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

“Num ponto, o sofrimento físico torna-se irrelevante”
Luiz Valério percorreu 779,5 Km em 36 dias
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são de fazer o Caminho. Mas para quem quiser se preparar, 
recomendo treinar longas subidas e descidas. Há várias, mas 
superar no início os Pirineus é um desafio físico. E bem mais 
à frente, superar a Cruz de Ferro, é um desafio mental. E final-
mente subir até o belíssimo Cebreiro, é um desafio espiritual.

SW: Qual a melhor época para se fazer o Caminho, 
especificamente o que você fez, passando pelos 
Pirineus, que são íngremes e de tempo instável?

LV: Maio já começa a ficar bom. Junho, julho e agosto são 
quentes, mas cheios de peregrinos. Setembro e meados de 
outubro, o clima é bom e varia de 25 dia e 8 graus, quando 
começa a caminhada por volta das 6 até 8 am. Os Pirineus é 
o mais difícil, porque é o início do Caminho. Dica que recebi 
lá é o seguinte: siga sempre o seu passo e nunca siga os 
apressadinhos, bem como controle o entusiasmo.

SW: Houve algum momento que bateu desespero? Dor? 

LV: Dores? Várias vezes. Já na subida dos Pirineus, machu-
quei a virilha. E depois de subir 1.420 km, lógico que tive de 
descer também, o que é mais difícil. Tomei anti inflamatório e 
ainda andei 125 km mancando e com dores. Mas são tantas 
pessoas com problemas diferentes, porém um sempre incen-
tivando e ajudando o outro, até que chega um ponto que o 
sofrimento físico torna-se irrelevante.

SW: E o momento de grande emoção?

LV: Foram vários. Conto apenas dois: a saída, às 6 30am, de 
San-Jean-Pied-de-Port, corpo, mente e espírito unidos dizen-
do em uma só voz: Bon Camino (cumprimento de todo pere-
grino ao longo de toda jornada, não importa a nacionalidade). 
E, lógico, a chegada na Catedral de Santiago de Compostela.

SW: Com que o caminhante se depara durante o 
percurso? Culpas? Arrependimentos? 

LV: A primeira etapa (+- 250 km) é de dor física, em que o corpo 
aprende a suportar esses inconvenientes. É a etapa da supe-
ração física. A segunda etapa é para os brasilienses, pois são 
quase 270 km sem subidas e descidas, e é preciso muita força 
mental. Aí, é você e sua mente para seguir em frente. Na última 
etapa, também algo em torno de 260 km, acho que começa 
mesmo o momento mais espiritual, de gratidão, agradecimen-
to, fé,  reconhecimento de suas potencialidades e fraquezas, 
mas sem condenação. E também de muito encontro com a 
exuberância da natureza, reconhecendo humildemente sua  
grandeza e superioridade sobre os humanos. Vi e senti que 
quanto mais humilde o espírito, mais elevado ele se torna.

SW: Qual foi seu grande aprendizado?

LV: Humildade e evitar fazer julgamentos sem conhecer a 
pessoa. Fiz ótimos amigos por causa disso.



P E T S

POR GABRIELLA TERRA – Veterinária

Você sabia que as campanhas de alerta sobre o câncer de 
mama também são para nossas cachorrinhas e gatinhas? 

Isso mesmo! Boa parte dos hospitais e clínicas veterinárias 
de Brasília estão engajadas na campanha, pois  o câncer de 
mama é muito comum em cadelas e gatas e a prevenção é a 
melhor maneira de evitar que elas passem por isso. 

Os principais sintomas do câncer de mama que podem ser 
observadas nos animais são as comportamentais, como tris-
teza, falta de apetite, febres e vômitos.

Porém, como o tumor é maligno em mais de 50% dos casos, 
muitas vezes os sinais podem se desenvolver de forma silen-
ciosa, não causando alterações físicas ou comportamentais 
latentes e imediatas.

Os sintomas nem sempre aparecem no início da doença. 
Alguns deles são detectáveis somente em um estágio 
avançado:

 ✓ Caroços na região das mamas;
 ✓ Inchaço ou dilatação na área mamária;

 ✓ Dores na região das mamas;
 ✓ Presença de secreções nas mamas com odor desagradável; 

Embora não haja fatores específicos que possam ajudar a 
prever o surgimento do câncer de mama, já existem algumas 
medidas eficientes para sua prevenção. 

1) A castração da fêmea o quanto antes é, hoje, conside-
rada a forma mais eficiente de manter o animal afastado 
dos riscos de desenvolver esse tipo de doença , já que é, 
justamente, a porção hormonal a grande responsável  pelo 
aparecimento de disfunções que podem influenciar no sur-
gimento da doença.

2) A não ingestão de medicamentos hormonais (principal-
mente  anticoncepcionais), que são contra indicados. 

Procure seu veterinário de confiança para que ele possa 
examinar o pet e diagnosticar a presença de problemas re-
lacionados à doença de forma adiantada, fazendo com que 
as chances de um tratamento eficiente sejam aumentadas 
consideravelmente. 

OUTUBRO ROSA É PARA TODAS
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Paula Benett, 39 anos, coordenadora de políticas LGBT da 
Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial da 
Sejus do GDF e ativista trans, conversou com o SW sobre o 
grupo mais vulnerável, desafios e avanços nessa pauta.

SW: Fala um pouco sobre os espaços onde você atua.

PB: Na Coordenadoria, elaboramos projetos, políticas pú-
blicas, materiais, faço palestras, levando mais informação a 
pessoas servidoras e de outros lugares da sociedade sobre o 
respeito à população LGBT e o combate a LGBTfobia. Estou na 
RedeTrans, que é uma rede nacional de pessoas trans, lutan-
do por mais direitos e contra a transfobia. 

SW: Existe LGBTfobia no Brasil? Se sim, como ela começa?

PB: Sim, infelizmente, ninguém nasce racista, machista ou LGB-
Tfóbico. A pessoa “aprende” dentro de casa, seja com o pai que 
violenta a mãe na frente dos filhos, piadas racistas contadas às 
crianças, que aprendem a inferiorizar uma raça em detrimento 
da outra, a violência às crianças só porque o menino quis brin-
car de boneca e menina de carrinho. As crianças de hoje são 
a sociedade do amanhã. Se você ensina respeito, elas respei-
tarão, se você ensina preconceito, elas serão preconceituosa.

SW: Paula, você é uma mulher trans, explica pra gente 
qual diferença entre identidade de gênero e orientação 
sexual.

PB: Identidade de Gênero é a percepção que uma pessoa tem 
de pertencer a um gênero (feminino ou masculino), ou ne-
nhum ou a mistura dos dois.  Se você nasceu de um gênero e 
no decorrer da sua vida se sente confortável nele, você é uma 
pessoa CISGÊNERO, se você não se sente confortável e tran-
sita para outro gênero, como foi o meu caso, você é pessoa 
TRANSGÊNERO. Já a orientação sexual é a atração e o desejo 
que você sente por outros gêneros.

SW: Quais os avanços no Brasil e DF sobre a pauta?

PB: Destaco a decisão recente do STF sobre a criminalização 
da LGBTfobia ou Homotransfobia, que pune a pessoa agres-
sora com 2 a 5 anos de reclusão, equiparando ao crime de 
racismo; o direito à adoção de crianças por casais homosse-
xuais; o direito das pessoas trans de trocarem seu nome de 
forma definitiva através dos cartórios dentre outras conquis-
tas. Na esfera distrital temos o Decreto Nome Social que dá 

direito as pessoas trans de serem respeitadas pelo seu nome 
social ou nome que elas se identificam ou são reconhecidas 
socialmente independente de terem trocado nome de regis-
tro de nascimento. A criação da DECRIN, que é uma Delegacia 
Especial de repressão a crimes por discriminação racial, re-
ligiosa, por orientação sexual ou contra a pessoa idosa, com 
deficiência, dentre outras conquistas

SW: Você é Coordenadora de políticas LGBT da 
Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial 
da SEJUS, certo?, O que foi feito este ano em relação à 
pauta LGBT e no combate à LGBTfobia?

PB: Foi assinado o termo de adesão  ao Pacto Nacional de Com-
bate a LGBTfobia pelo GDF, temos capacitado servidores no 
atendimento adequado, temos ido às escolas públicas ministrar 
palestras sobre o combate a LGBTfobia, o racismo, o machismo, 
intolerância religiosa. Em  parceria com a Polícia Civil elabora-
mos um protocolo que estabelece parâmetros para o acolhimen-
to, atendimento, abordagem à população LGBT. Primeira vez que 
se cria, no Brasil, um protocolo dessa natureza e já seguindo a 
decisão do STF sobre a criminalização da LGBTfobia

SW: O que a população LGBT busca em relação à 
sociedade?

PB: Basicamente busca ações que possam descontruir o 
preconceito enraizado, para que possam viver dignamente 
e sem medo.

E N T R E V I S T A

Agradecimento:

PAULA BENETT
“Trabalhamos por ações que desconstruam o preconceito. 

Informamos a sociedade sobre o respeito à população trans”



12

Há cerca de dez anos, um grupo de moradores da Octogo-
nal realizou um abaixo assinado reivindicando transformar a 
área destinada à Octogonal 3 num parque ecológico. O docu-
mento conseguiu reunir em torno de três mil assinaturas e 
buscava despertar a sensibilidade do governador para esse 
intento. Nesse tempo foram cinco os governadores que ocu-
param o Buriti e, de fato, nenhum aderiu à proposta. A ideia 
do grupo era, e é, que o GDF negocie com o Banco Central, 
dono do terreno, e lhe ofereça como troca pela área, um outro 
terreno de interesse da instituição federal. A negociação ain-
da não prosperou e, recentemente, tivemos a notícia de que a 
Secretaria do Patrimônio da União – SPU, colocou à venda 412 
imóveis no DF, entre eles, o terreno de 65mil m2 da Octogonal 
3, este por um lance mínimo de R$ 280 milhões.

A comunidade voltou a se mobilizar retomando o abaixo-as-
sinado e canais de diálogos são tentados com os governos 
Federal e Distrital.

A Octogonal 3 já estava prevista?

Sim, estava prevista! Diferentemente da quadra 500 do Sudo-
este, a AOS 3 está planejada desde o início, quando a Área Oc-
togonal teve seus primeiros traços em projetos arquitetônicos, 
na década de 70. Seriam oito quadras em forma de Octógonos 
formando a Área Octogonal Sul (AOS). Imaginavam assim que, 
um dia, poderia existir também a AON, a Área Octogonal Norte. 

Entre os que vivem e trabalham na cidade, há interesses dis-
tintos quanto a Octogonal 3

Se milhares de pessoas já manifestaram preferência por um 
parque ecológico, há também aqueles que esperam a constru-
ção dos prédios para que adquiram sua moradia. Existe tam-
bém os lojistas que torcem pela construção dos prédios da Oc-
togonal 3. Eles veem a possibilidade de mais clientes em seus 
comércios, sejam àqueles que têm seus negócios nas entre 
quadras, sejam os das lojas do Terraço Shopping e, mesmo, do 
Colégio Ciman. Todos fizeram investimentos e escolhas, muitos 
contando com uma perspectiva futura de incremento em seus 
negócios a partir da edificação de mais algumas centenas de 
moradias de classe média alta, próximas às suas empresas.

Caso a venda do terreno da Octogonal 3 se efetive, é impor-
tante destacar que, pela proposta do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, em tramitação no 
GDF, há um consenso entre técnicos e políticos de que as edi-
ficações da Octogonal 3 tenham o mesmo gabarito das outras 
Octogonais, ou seja, sejam edificadas com seis pavimentos.

O certo é que, em sendo construída, a Octogonal 3 trará um 
incremento de centenas de novos carros circulando pelas 
mesmas vias já existentes, aumentando inexoravelmente, as 
poluições sonora e atmosférica. 

Esperamos que, independentemente do destino da área, que 
o GDF leve em consideração o diálogo com os 12 mil habitan-
tes da região, pois temos interesse em mantermos a quali-
dade de vida que hoje é uma das conquistas de quem vive 
na Octogonal.

O C T O G O N A L

POR ZALDO BORGES
Presidente da Associação Amigos da Octogonal

SOBRE A OCTOGONAL 3

A área da Octogonal 3 é a maior das Octogonais

Moradores se reuniram, no domingo, 29 de setembro, 
pleiteando o parque ecológico





14

Alimentos que auxiliam no tratamento oncológico

G A S T R O N O M I A  /  N U T R I Ç Ã O

3. Banana e alho: são ótimos prebióticos, responsáveis 
por alimentar nossas bactérias intestinais, protegendo 
o colón e reto do câncer e responsáveis por aumentar 
o sistema imunológico, evitando doenças oportunistas.

4. Folhas verdes escuras como espinafre e couve: são 
ricas em folato, responsável pelo crescimento e divisão 
celular prevenindo a proliferação do câncer.

5. Fígado, gema do ovo, semente de girassol: são ricos 
em vitaminas A, C, E, importantes para prevenção do 
câncer e envelhecimento precoce.  

 

O SW CONVERSOU COM A NUTRICIONISTA THAÍS LAMAS SOBRE ALIMENTOS 
IMPORTANTES PARA A SAÚDE E QUANDO NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO.

THAÍS LAMAS

Mestre em Gerontologia, especialista em nutrição 
clínica, esportiva e anti-inflamatória

Contato: @thais_lamas_nutricionista e 3213-5161

1. Óleo de linhaça, peixe e abacate são ricos em 
Ômega 3: importantes no auxílio ao controle hormonal 
do estrogênio, possuem função anti-inflamatória e 
aumentam a capacidade de defesa do organismo.

2. Maçã, tomate e melancia: são ricos em flavonoides 
e licopeno, responsáveis pela inibição das atividades 
dos hormônios, reduzindo a função das enzimas que 
provocam câncer  e mutação celular.

Alimentos parceiros da saúde, no seu dia a dia

1. Alecrim, açafrão e pimenta vermelha: são ricos em 
Arginina e Glutamina, importantes fitoquímicos que 
auxiliam no aumento de massa muscular, ajudam na 
eliminação das toxinas do organismo e melhoram 
disfunções sexuais. 

2. Castanha do Pará e cogumelos: são ricos em selênio, 
importantes por melhorarem o funcionamento da 
tireoide e possuem ação anti-inflamatória.

3. Iogurte natural, kefir e kombucha: são ricos em 
lactobacilos que previnem doenças intestinais 
como síndrome do intestino irritável e inflamação 
intestinal, responsáveis por aumentar a absorção de 
vitamina do complexo B, Ferro e cálcio.
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de
sfrute o seu desejo

AMAMOS SERVIR QUALIDADE

CLSW 301 . BLOCO C . LOJA 98

sudoeste

61 3041-4848
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asa sul
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61 3256-3908 61 3041-4848






