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O QUE ACONTECE 
NO SUDOESTE, 
BOA LEITURA E 
INFORMAÇÕES
 

O primeiro semestre já acabou e vem aí a reta final para acabar 
2019. O SW recebeu no San Lorenzo Bistrô o Deputado Dis-
trital Rafael Prudente (MDB), Presidente da Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal. A conversa começou por um balanço 
dos trabalhos no início da legislatura, a importância do diálogo 
com o Executivo, as discussões em plenário, o papel do parla-
mentar. Leia a entrevista toda nas páginas 8 e 9.

Muita gostosura na página de gastronomia, assinada nessa edi-
ção pelo Chef Bené Reis, que divide com a gente duas receitas: 
um Pout Pourri de Carne e uma Fraldinha na Cerveja, delicias 
que você pode conferir na Primus Boutique de Carne, onde o 
Bené comanda a cozinha. Outra forma de delicia, é ver a perfei-
ção das araras! Elas são de uma beleza que comove. Nossa cola-
boradora Gabi Guerra traz uma matéria muito gostosa com elas.

Saúde. Toda edição precisamos falar nesse tema, o mais im-
portante em nossas vidas. Prevenção está diretamente ligada 
ao diagnóstico correto e rápido. Por isso trazemos o que existe 
de mais moderno em nossa cidade: a nova unidade de imagem 
do Sabin. Vale ler a entrevista do médico Dr. Marcelo Canuto. 
Saúde é ligada a bem estar e é outro tema que você tem aqui. 
São muitos colaboradores que trazem as mais diversas opiniões 
e abordagens: segurança, laser, cultura, comportamento. Ah, e 
ainda o resultado de uma enquete que fizemos sobre aqueles 
postos de segurança da PM. 
 
E o nosso Parque do Bosque? Ele é cenário de Lian Gong, cor-
rida, pedal, música aos domingos, mas a Zumba que acontece 
por lá contagia a moçada com tanta serotonina e ginga. Vale 
conhecer.

Convite pra você: participe do SW! Mande sugestão, pauta, 
siga nossas redes sociais, compartilhe. Assim, podemos forta-
lecer mais ainda nossa comunidade. 

Até!

 EDITORIAL

Rede
Deitada na rede, pra lá e pra cá
balanço suave,  embalo tão doce...
a rede foi feita pra gente se amar!
veio lá do nordeste, do agreste sertão,
pra abrigar nossos corpos pra lá e pra cá...
Na rede eu me esqueço de tantos problemas,
do dia agitado e até do patrão...
E junto contigo, eu quase enlouqueço,
com beijos, carícias, pra lá e pra cá.
A rede conhece todos os segredos
dos meus pensamentos, do meu coração...
Conhece de perto todos os meus medos,
minhas alegrias, pra lá e pra cá....

POR LÚCIA FARIAS

Natural do RJ, residindo em Brasília 
desde 1972.. Professora e fonoterapeuta 
aposentada. Moradora da Octogonal
lu01farias@hotmail.com

ESPAÇO DO 
MORADOR

Duas 
argolas 
de ouro
A festa chegou ao fim...
Como bolhas de sabão
meu sonho se evaporou.
Minha alegria, onde andas?
Esta saudade danada
em teu lugar aqui ficou.
Não há rosas sem espinhos,
Nem há espinhos sem flor.
Duas argolas de ouro,
A minha dentro da tua
restaram do nosso amor!

Menino luz
Menino mais que amigo, menino – carinho, 
me dá tua mão, que vou te levar ao meu coração...

Abro meu baú de lembranças e te encontro: 
tão lindo, tão puro, és todo emoção...

O teu sorriso infantil me transformou em menina...  
E assim, de travessura em travessura, transpus o 
tempo, voei no espaço, te alcancei e te beijei...
sonhei tão lindo no teu abraço! 
Eu outono e tu primavera, encontro de estações 
e gerações... que se desfazem no tempo.
Não vi barreira, não vi limites nem preconceitos  e 
nem fronteiras...nada vi... só vi a ti.

Foi tudo um sonho, bem sei... e o mal do sonho  
é que ele acaba... Acordei.
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Parada LGBT
 no Sudoes t e
O Suduoeste recebeu sua parada 
#LGBT do Sudoeste, Octogonal 
e Cruzeiro – no dia 07/07, cuja 
concentração foi na frente da 
CAESB do Sudoeste ao lado do 
Memorial JK no Eixo Monumental 
e começou às 14 horas. Todos os 
anos são realizadas as paradas 
LGBT do Distrito Federal, elas são 
uma série de eventos de ações 
afirmativas para a comunidade 
LGBT que comemoram o orgulho 
e a cultura de lésbicas, gays, 
bissexuais e transgêneros (LGBT). 
Os eventos também servem como 
manifestações contra LGBTfobia 
e por direitos iguais, esses 
eventos também são realizados 
em memória para lembrar a 
rebelião de Stonewall, um 
momento crucial nos movimentos 
civis LGBT modernos que inspirou 
essa população a lutar por mais 
direitos e contra a discriminação 
LGBTfóbica. 

Pets Friendly
Pois é, o Sudoeste tem muitos 
estabelecimentos “amigos dos pets”, mas 
encontramos uma fofura no Atelier de 
Doces. Fofura mesmo. Cor de rosa, olhar de 
estrela de cinema. É a porquinha Olívia, que 
tem até Instagram, sabia? Ela é vista, com 
frequência, passeando por aqui. Um luxo só! 

E os abandonados 
pos tos  da PM?
O postos comunitários de segurança foram 
criados como proposta de solução da 
criminalidade. Das 131 criadas no Governo 
Arruda –a um custo de R# 18 milhões- quase a 
totalidade virou abrigo do tráfico e de moradores 
de rua. Os postos do Sudoeste também estão 
na mesma situação, na área nobre do bairro, um 
retrato do descaso com o dinheiro público.

Pichar é 
des truir ,  é  cr ime

Pichar visa destruir ou deturpar o patrimônio e 
Grafitar é uma arte pensada, desenhada, criada para 
enriquecer o ambiente. Desde 2018 existe uma lei 
distrital que institui multa de R$ 5.000,00 a quem 
for flagrado rabiscando, riscando ou escrevendo 
em edificações públicas ou privadas. Se for em 
monumento tombado, sobe para R$ 10.000,00. 
Pesaria no bolso, se fosse aplicada. A pichação 

não está distante de você. Olha ela bem aí, 
nas placas do Sudoeste. Seria um bom 

exemplo o primeiro multado ser 
flagrado aqui, não é?

As delíc ias da Zahia
 agora em sua casa
Um restaurante árabe absolutamente familiar. Assim é o Zahia, 
comandado por D. Dulcinéia, doce e serena. Sua culinária vem 
da avó, da mãe, com quem aprendeu tudo dessa gastronomia, 
incluindo a pasta de beringela, tão suave e saborosa para ter 
em sua cozinha. Saudável e gostosa. Vale conhecer o buffet 
do Zahia, agora com Delivery.
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 SAÚDE

SW: qual é o diferencial 
dessa Unidade?

MC: A unidade de imagem do 
Edifício Vega conta com equipa-
mentos de ressonância magnéti-
ca e tomografia computadorizada 
de última geração, resultado de 
uma parceria entre o Sabin e a 
Siemens Healthineers, experi-
ência integrada de resultados e 
laudos, espaço exclusivo para 
mulheres, salas de coletas espe-
ciais e o tradicional atendimento 
humanizado do Sabin. Outra fa-
cilidade é que o paciente conse-

SW: Em que os novos 
equipamentos cooperam 
com o paciente? Em 
qualidade? Em tempo?

MC: Os aparelhos são mais si-
lenciosos, permitindo maior 
conforto aos pacientes, e pos-
suem softwares inteligentes 
que não exigem longos momen-
tos prendendo a respiração. Há 
equipamentos que utilizam in-
teligência artificial que permi-
tem imagens mais homogêneas 
para o radiologista, indepen-
dente da característica física 

ou motora do paciente, evitan-
do repetições de exames.
 
SW: Quais são os principais 
exames realizados na 
Unidade?

São mais de 4 mil exames. Res-
sonância Magnética, tomografia 
computadorizada, radiografia com 
técnica digital, mamografia digital 
com tomossíntese, ultrassonogra-
fia e densitometria óssea e curvas 
funcionais, além dos tradicionais 
exames de análises clínicas.

“NO SABIN, ESTAMOS SEMPRE 
EM BUSCA DE INOVAÇÃO”

MARCELO CANUTO – Gerente Médico de Diagnóstico do Sabin

gue realizar exames de imagem e 
de análises clínicas em um mes-
mo local.
 
SW: Sabemos que o 
espaço é destinado a 
uma medicina de precisão 
e possui equipamentos 
moderníssimos, alguns 
pioneiros na América Latina. 
Fale um pouco do que fazem 
esses equipamentos

MC: No Sabin estamos sempre 
em busca por inovação. A má-
quina de ressonância está entre 
as mais modernas disponíveis 

no mercado e utiliza de inte-
ligência artificial que permite 
rastrear, analisar, reconhecer e 
acompanhar achados, avalian-
do o paciente de forma global. 
O tomógrafo proporciona exce-
lente qualidade de imagem com 
dose mais baixas de radiação 
e baixo volume de contraste, 
além de um novo sistema de ar-
mazenamento e análise de ima-
gens (PACS - Picture Archiving 
and Communication System), 
que servirá para interligar to-
das as unidades de imagem do 
Sabin no Brasil.

O GERENTE 
MÉDICO DE 
DIAGNÓSTICO, 
MARCELO CANUTO, 
FALA COM O SW 
SOBRE A UNIDADE 
DE IMAGEM. 



POR MÔNICA NÓBREGA

 CRÔNICA

Não conheço ninguém que tenha re-
alizado um sonho, um projeto, que 
tenha um objetivo alcançado e que 
relate o fato sem mencionar as difi-
culdades. Com você já foi diferente?

No início, os planos parecem fá-
ceis e de rápido resultado. Tudo 
se desenha de acordo com a nossa 
intenção final, por isso não damos 
tanta importância aos tropeços, aos 
imprevistos e às quedas. 

A partir daí, é urgente “cair na re-
al”e listar as prováveis intercorrên-
cias, as barreiras que devem ser ven-
cidas. Seja a falta de recursos que 
aparecem sem aviso; seja o mercado 

A CAMINHADA 
ESTÁ DIFÍCIL?

que se retrai e suas chances de ganho 
diminuem muito; sejam os problemas 
pessoais que invadem seus sentimen-
tos e a persistência cai, o ânimo escoa.

Num dia, força total, otimismo, co-
ragem. Já no dia seguinte, a vontade 
é de ficar trancada no quarto sem 
ninguém por perto. Quase jogando 
a toalha, desistindo daquele projeto, 
daquele objetivo. É aí que aparece 
uma pista do destino, uma mensagem 
coincidente, um telefonema inespe-
rado e as portas começam a se 
abrir. Três coisas são funda-
mentais: saber o que você 
quer, trabalhar para acon-
tecer e ter uma clara imagem 
mental do sucesso que terá. 
Mas trabalhar é a costura que 
trará o resultado esperado.

Sim, concordamos que todo sucesso 
é suado. Que a caminhada é, sempre 
difícil. Mas se ela for difícil é porque 
você está no caminho certo.
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SEGURANÇA 
NÃO TIRA FÉRIAS
Com a chegada das férias de inverno as pessoas 
aumentam seu tempo de  descanso e de lazer, o que 
na maioria das vezes está associado a um aumento 
do descuido e da exposição da integridade física e 
dos bens patrimoniais. Juntando-se a isso todos os 
problemas sociais que o país enfrenta, o número de 
ocorrências policiais relacionadas aos crimes contra o 
patrimônio aumentam sua incidência nesse período. 

Mesmo com a intensificação do policiamento em 
todas as áreas, as medidas de segurança individuais  
são responsabilidade de todos (artigo 144 da 
Constituição Federal), sendo necessários cuidados 
especiais quando da ausência em nossas residências. 
Além das medidas amplamente divulgadas pelos 
meios de comunicação, a melhor medida de 
segurança a ser adotada é a ação comunitária, 
criando um ambiente seguro e constantemente 
monitorado por vizinhos e familiares. 

Ao viajar, converse com seus vizinhos sobre o 
período que ficará ausente, informando se alguma 
pessoa ou veículo terá acesso ao imóvel durante sua 
ausência, assim os vizinhos poderão acionar a polícia 
militar para verificar qualquer atitude suspeita em sua 
residência. 

Verifique também o fechamento e trancamento 
de todos os acessos ao imóvel; faça o teste de 
funcionamento dos sistemas de alarme e vigilância; 
não deixe  objetos de valores expostos; evite sinais 
da sua ausência, tais como luzes acessas durante 
o dia, correspondência  acumulada na porta ou 
caixa de correio; desligue campainhas e interfones; 
desmarque todos os chamados de prestadores 
de serviço, tais como internet, TV e revistas por 
assinatura.

Verifique a presença de pessoas estranhas na 
rua, veículos estranhos estacionados na quadra, 
observe a insistência de prestadores de serviços 
ou distribuidores de panfletos nas residências 
que estiverem vazias. Interpelem qualquer pessoa 
que apareça procurando os moradores das casas 
vizinhas, sem nunca informar nome dos moradores 
ou o período que estarão ausentes, apenas anote 
o recado, e em caso de qualquer suspeição, acione 
imediatamente a PMDF. 

*Substituindo o titular Major Freires

 SEGURANÇA PÚBLICA

CAP MARCOS 
RIBEIRO FIRMO* 
Subcomandante do 7º BPM

POR ALLAN LUCENA

Personal Trainer, professor de 
calistenia, professor do Projeto 
colaborativo @mob.fit (em breve 
será disponibilizado um projeto 
para adolescentes diabéticos, no 
Parque da Cidade)
(61) 9655 9938
allan.lucena_saude@hotmail.com
Instagram: @allan_lucena

Hoje em dia é comum pessoas 
se inspirarem em de corpos de 
ícones famosos, sejam eles ar-
tistas, modelos, fisiculturistas 
ou atletas fitness, mas seja qual 
for o perfil de corpo desejado, 
é importante frisar que em ne-
nhum deles é possível se chegar 
de forma responsável, sozinho, 
é preciso envolver uma equipe 
multidisciplinar para traçar ma-
peamento de taxas de sangue, 
hormonais, composição corporal 
e saúde de forma geral, princi-
palmente em pessoas com ida-
des acima de 30 anos. 

Juntamente com o trabalho de um 
profissional da nutrição, um pro-
fissional da endocrinologia e um 
profissional da fisioterapia, o tra-
balho de um Personal Trainer se 
torna completo e ganha margem 
de evolução constante, no entanto 
essa junta de saúde responsável 
deve trabalhar em sincronia de 
informações para que não haja 
divergência de objetivos e metas.

Para que uma evolução de saúde 
e de estética corporal seja possí-
vel é preciso ter um treinamento 
específico e direcionado. Nesse 
sentido o treinamento de força é 
o tipo de treinamento mais indi-
cado para quem busca resulta-
dos, ou seja, a musculação é a 
forma mais usual de treinamento 
físico, utilizado para fins espor-

tivos (através da melhora no de-
sempenho de atletas), estéticos 
(no desenvolvimento do volume 
muscular) e de saúde (auxilian-
do no tratamento de doenças 
musculares, ósseas, metabólicas, 
melhora na mobilidade, postura).

O tempo ideal para chegar a um 
perfil de corpo simétrico é em 
torno de oito meses. Nesse tempo 
toda disciplina deve ser respon-
sabilidade da pessoa, mas toda 
orientação de treino tem que ser 
passada constantemente e acom-
panhada para que não haja ex-
cessos ou perdas de evolução.

10 DICAS PRA  
VOCÊ SE LIGAR!

1 Procure uma junta de 
saúde (Personal, Endócrino, 

Nutricionista, Fisioterapeuta).

2 O ideal possível e saudável é 
uma média de 10% de gordura 

corporal para homens e 18% para 
mulheres, o corpo sobrevive de 
gordura também.

3 A dieta alimentar nunca poderá 
ser feita por conta própria ou 

compartilhada com alguém, cada 
metabolismo responde de uma 
forma ao alimento e quantidade 
ingerida.

PARA TER SAÚDE E 
UM CORPO MELHOR

 BEM ESTAR

4 Os treinos de musculação são 
parte de todo processo de 

evolução, nunca deixe de cumprir 
com a tarefa diária e troque 
constantemente os estímulos.

5 Tire fotos semanalmente, 
no mesmo dia, horário e na 

mesma rotina. Com essas fotos 
você identifica a evolução visual 
e postural que também é um 
parâmetro importante na evolução 
de corpo.

6 Avalie sempre nas fotos os 
grupos musculares mais 

desequilibrados e mais fracos 
em volume e foque neles, com 
os que já possuem bom volume 
e desenvolvimento, assim você 
atinge a simetria corporal, tão 
difícil, porém tão desejada.

7 Evite altos volumes de  Treino 
no mesmo dia.

8 Durma pelo menos 7 horas por 
noite, no sono há produção 

de hormônios importantes para a 
perda de gordura e para o ganho 
de massa magra.

9Fique de olho no seu cortisol.

10 Beba muita água para que 
seu metabolismo absorva 

nutrientes e vitaminas.

Bons treinos e tenha disciplina!

10 dicas 
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A importância de investir em 
transportes alternativos, deses-
timular uso de carros é desafio 
e propósito de todos os gover-
nos do mundo. As bicicletas são 
sustentáveis e fazem bem à saú-
de do ser humano.  

Governos das principais cidades 
em todo o planeta têm desperta-
do para uma realidade – a neces-
sidade se de criar alternativas 
para locomoção das pessoas. Em 
Brasília não é diferente. A popu-

lação do DF (2.975.000 indiví-
duos) cabe nos carros que temos 
(1.634.250 unidades) e ainda 
sobrariam 1 milhão de carros va-
zios. Se todos os carros saíssem 
ao mesmo tempo para as ruas, 
ninguém conseguiria se deslocar 
depois de 10 minutos – o Distrito 
Federal estaria travado. 

Com essa realidade, a busca por 
alternativas é uma prioridade: 
urge investir em transportes de 
massa (ônibus, metrôs, trens, 

VLTs, BRTs) e, como complemen-
to politicamente correto, temos o 
incentivo ao uso de bicicletas. 
Esse modal de transporte susten-
tável, além de saudável, pode re-
tirar milhares de carros das vias.

Há um Programa Cicloviário em 
Brasília que tem atravessado 
governos. Felizmente, os gover-
nantes que se sucedem no Palá-
cio do Buriti têm se conscienti-
zado da importância de ampliar 
a rede cicloviária no DF. 

Agora chegou a vez da Octogo-
nal. Nossa Associação Amigos 
da Octogonal, junto com lide-
ranças e prefeitos das Octo-
gonais e o Colégio Ciman, en-
viamos para o GDF documento 
reivindicando a prioridade na 
construção da Ciclovia da Oc-
togonal. Nossa Associação, 
inclusive, financiou o proje-
to arquitetônico e o doou para 
a Administração Regional do 
Sudoeste/Octogonal. Recente-
mente, em encontro realizado 

no Condomínio Magister (Octo-
gonal 2), o atual administrador 
regional Mário Lúcio de Oli-
veira (Marinho) e o deputado 
distrital, Reginaldo Sardinha, 
asseguraram a disponibilização 
de R$ 350 mil para a Ciclovia: 
“A construção da Ciclovia da 
Octogonal é uma prioridade de 
nossa administração e estamos 
num diálogo permanente com a 
NOVACAP para sua conclusão, 
ainda em 2019!”, disse o admi-
nistrador Marinho.

A CICLOVIA DA 
OCTOGONAL

 OCTOGONAL
POR ZALDO BORGES*

*Ppresidente da Associação 
Amigos da Octogonal

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Assinatura do proprietário:

Assinatura do autor do projeto.:

Assinatura do responsável técnico.:

CREA.:

OUTROS:

Folha nº Área (m2)

Data: Escala: Desenho: Visto: Aprovo:
INDICADA bt inc arquitetura

2/4 PROJETOS E DETALHES

DREEP.

.........................

AOS - BRASÍLIA - DF
ÁREA OCTOGONAL - BRASÍLIA - DF

PROJETO DE URBANISMO
CICLOVIA

RENATO RIBEIRO DEMARTINI

CICLOVIA AOS

ÁREA = 5.710,50m2 

EXTENSÃO DA CICLOVIA = 2.284,20m

H = 8,00cm
FcK: 21mpa

PISTA BIDRECIONAL

CONCRETO: DIMENSÕES:

VOLUME DE CONCRETO 8cm = 456,84m3
VOLUME DE BRITA 01 3cm = 171,32m3
VOLUME DO REATERRO 10cm = 571,05m3
CRUZAMENTO COM VIAS = 74,16m 

CORDÃO DE MEIO FIO = 4.568,40m 

LARGURA = 2,50m

JUNTA DE 
DILATAÇÃO:

2,50 x 2,50m
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 ESPECIAL

Nosso projeto nasce da necessi-
dade de levar à comunidade do 
Sudoeste e região a uma proposta 
de vida mais saudável, tendo a 
dança em coletividade como fer-
ramenta. Nosso trabalho pretende 
transformar uma hora do dia das 
pessoas em um momento onde 
elas possam esquecer seus pro-
blemas e sairem de suas rotinas. 

A ZUMBA é o programa de dança 
mundialmente  difundido e prati-
cado, presente em 180 países. A 
perfeita combinação de diversão 
e dança é ideal para quem que 
busca movimentar-se com uma 
dança diferente, animada, mes-
mo que nunca tenha praticado 
qualquer tipo de dança antes. Ao 
experimentar uma aula de Zumba 
você sentirá o aumento da ener-
gia no seu corpo. Essa festa com 
dança, de inspiração latina e fácil 
de acompanhar, estimula os sen-
tidos e trabalha a alma e o corpo, 
em uma explosão de alta energia: 
você se sentirá revigorado, reno-
vado e cheio de vida. As aulas 
de Zumba incorporam ritmos 
exóticos, como salsa, merengue 
e cumbia, e, antes que perceba, 
você verá seus níveis de energia 
nas alturas! Não existe outra aula 
como essa. Ela é fácil de acom-
panhar e totalmente empolgante, 
além de uma excelente oportuni-
dade para fazer novos amigos.

Nossas aulas acontecem no Par-
que Urbano Bosque do Sudoeste, 
três vezes por semana, terça e 
quinta ás 20h e sábado às 09h. 
Leve uma garrafinha de água, 
uma toalha e vamos cair na dan-
ça. Qualquer um pode fazer aula, 
homens e mulheres, adultos e jo-
vens, qualquer idade. 

Além dos benefícios físicos, pois 
em cada aula você vai queimar 
muitas calorias, o mais impor-
tante é que praticando o ZUMBA 
os níveis de estresse vão embora 
e nos casos depressão, baixa au-
toestima e coordenação motora, 
por exemplo, se torna ferramenta 
indispensável para o tratamento. 

INSTRUTOR DE ZUMBA 
LINCENCIADO 

Instrutor licenciado Zin* Gustavo 
Passos, trabalha com o programa 
há 6 seis anos. Está no Sudoeste 
há um ano e meio. 
61 98198-4232 
@gustavopassos33

*Zin- Zumba Instructor Network

PROJETO ZUMBA 
NO BOSQUE
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 SW ENTREVISTA

Deputado Distrital Rafael Pruden-
te (MDB), Presidente da CLDF 
conversa com o SW no San Loren-
zo Bistrô. Ele faz um balanço do 
primeiro semestre de trabalho dos 
parlamentares e aposta no diálogo 
e na sensibilidade.

“Esse primeiro semestre foi atípico. 
Logo que tomamos posse já fizemos 
uma convocação extraordinária 
para começar logo a discutir as-
suntos urgentes do governo, como 
saúde e segurança. Assim, fizemos 
uma Sessão Extraordinária e nos 
debruçamos sobre assuntos como 
abertura das delegacias 24 horas e 
o Instituto de Gestão Estratégica da 
Saúde (antigo Instituto Hospital de 
Base), para que ele também possa 
administrar as 6 UPAs existentes e 
o Hospital de Santa Maria. “

O Deputado informou que foram 
aprovados mais de 120 projetos 
de lei, foram realizadas várias au-
diências públicas e o projeto Câ-
mara Mais Perto de Você esteve 
no Recanto das Emas. Além disso, 
ele relembra que no primeiro se-
mestre foi extinta a Agefis e trazi-
da para o GDF a Junta Comercial; 
a aprovação do Cartão Material 
Escolar, que injetou mais de R$ 
20 milhões no mercado, especial-
mente nas pequenas papelarias.

Perguntamos sobre a história re-
lação “pesada”entre parlamen-
tares e Buriti, a que o Deputado 
respondeu:

RP: O que se espera de nós depu-
tados, é que haja mais sinergia e 
menos embates para que o resul-
tado ocorra. Apesar de dizerem 
que a Câmara tornou-se um “pu-
xadinho”do Buriti porque Rafael e 
Governador são do mesmo partido, 
mas o que há mesmo é muito diálo-
go, porque estamos lá para aprovar 
o que for melhor para as pessoas 
do DF. O importante é o conven-
cimento. Um exemplo? O governo 
mandou um projeto sobre a dimi-
nuição do valor do Passe Livre. 
Nós, da Câmara não entendemos 
que essa era hora de tratar desse 
assunto, retirar benefício de tanta 
gente. Com o passar dos dias, o go-
verno entendeu o mesmo e enviou 
uma carta retirando esse projeto. 
Ajuda muito o fato do Governador 
Ibaneis ser aberto ao diálogo.

SW: Sobre sua eleição para 
presidente o MDB. Como foi 
essa costura e sua ligação 
com Fellipelli, que sempre 
comandou o partido?

RP: Na verdade, foram várias 
as “provações”. Minha eleição, 

com quase 27 mil votos, nesse 
momento crítico da economia 
e da política; depois, a eleição 
do nosso Governador; em se-
guida, a eleição da Mesa Dire-
tora, quando fui escolhido pela 
maioria dos colegas para pre-
sidir a Casa. Esse conjunto de 
fatos unidos à compreensão do 
Governador Fellipelli, o Gover-
nador Ibaneis e a Direção Na-
cional sobre a importância do 
partido se renovar. Com essa re-
novação aqui, o partido sinaliza 
uma reciclagem nacional.”

SW: A CLDF é, 
historicamente, associada 
à má gestão de dinheiro 
público, escândalos, casos 
de corrupção. Como você –e 

essa legislatura- pretendem 
mudar essa imagem?

RP: Essa imagem atinge a toda 
classe política. O que vamos fa-
zer é trabalhar, adotar a trans-
parência como regra e entregar, 
ao final do mandato, o que foi 
prometido e deixar a cidade com 
serviços públicos melhores.

Quando peguntado sobre o caso 
dos dois parlamentares que se-
rão julgados, Robério Negreiros 
(suspeita de fraude em mais de 
50 folhas de ponto assinadas pelo 
parlamentar, sendo que na data de 
uma delas, encontrava-se no exte-
rior, a passeio) e José Gomes (de-
núncia de coação para que funcio-
nários votassem nele. O TRE, por 

unanimidade cassou o Deputado, 
mas a defesa entrou com recurso 
no TSE, fato que permite a perma-
nência do parlamentar na CLDF), 
o Presidente respondeu:

RP: Nossa forma de controlar pre-
sença é falha, vamos modernizar. 
Nesses casos  não se pode agir de 
sopetão, é preciso ter cautela, são 
deputados eleitos pela população. 
O Deputado Robério já devolveu 
o que foi recebido indevidamen-
te, mas a justiça é quem definirá 
o futuro dos dois.

“A CÂMARA 
LEGISLATIVA 
É A CAIXA DE 
RESSONÂNCIA 
DA CIDADE”

DEPUTADO DISTRITAL RAFAEL PRUDENTE (MDB) – Presidente da CLDF 

Agradecimento:



 SW INDICA

QUANDO O ASSUNTO É
CARNE NÓS ENTENDEMOS!

www.primusboutiquedecarnes.com.br
@primusboutiquedecarnes

Av. Castanheiras,

Rua 33/34, Lt. 01/02,

Lojas 10 e 13,

Águas Claras - DF

Em Breve

SHC/Sul CLS, Qd. 409,
Bloco D, Loja 30, Asa Sul,
Brasília - DF

61 3443-7070
Asa Sul

Rua 12, Chácara 129-A,
Conjunto A, Lote 08,
Vicente Pires - DF

61 3797-7070
Vicente Pires

A editora portuguesa Chiado 
Books está lançando o romance 
“A Mão e o Açoite”, obra de es-
treia do autor Régis de Godoy-
-Rocha, que mora em Brasília.

Ambientado na segunda metade 
da década de 1940 em São José 
das Nuvens, cidade fictícia no in-
terior de Minas Gerais, “A Mão e 
o Açoite” acompanha o jovem Luiz 
Alberto numa dura jornada de ama-
durecimento, na qual ele é forçado 
a enfrentar o medo do abandono e 
da solidão em meio ao desmorona-
mento da sua família e a revelação 
da verdade sobre as pessoas a quem 
mais ama. O livro mergulha no con-
fronto entre as personalidades de 
Luiz Alberto e seu irmão Herculano, 
que, como duas faces de uma mes-
ma moeda, escolhem caminhos distintos e 
conflitantes para lidar com a morte, traição, 
mentiras, perdas, tragédias e manipulações.

Brasiliense de nascimento e minei-
ro de coração, Régis de Godoy-Ro-
cha é jornalista e tem 43 anos. É 
fascinado por literatura desde a 
infância, quando o avô materno o 
encantava com as gravuras de “O 
Minotauro”, de Monteiro Lobato, 
dos livros de capa verde da cole-
ção da Editora Brasiliense que ha-
via na biblioteca do casarão da fa-
mília, em Araguari (MG). “É amor 
herdado”, lembra o autor.

“A Mão e o Açoite” é a sua pri-
meira obra publicada e levou 
aproximadamente 3 anos para 
ser escrita. Foi necessária uma 
extensa pesquisa sobre a época, 
sobretudo nas cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro, por onde andam al-
guns personagens da história. Agora o au-
tor prepara um livro de contos, que deverá 
ser lançado no começo de 2020.

“A MÃO E O AÇOITE”
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 PERFIL

"Vou trabalhar 
mui to pela 
comunidade 
do Sudoes t e , 
Cruzeiro e 
Octogonal "

Reginaldo Sardinha, Deputado 
Distrital (Avante), conversa com 
o SW sobre o cenário politico, o 
bairro e interesses da comunida-
de. A entrevista foi no Atelier de 
Doces, no Sudoeste.

SW: Você é um morador da 
região (mora no Cruzeiro). 
A comunidade daqui lhe 
incentivou à candidatura?

RS: Meu sentimento pela região 
é de gratidão. Sempre fui muito 
bem recebido por todos, atuei 
fortemente quando Administra-
dor, sempre focado nas melho-
rias dos moradores. Por conta 
dessa relação, me sentí mais 
fortalecido. Mas meu eleitorado 
maior veio da Polícia Civil, de 
onde sou oriundo. Venho expan-
dindo minha base.

SW: Com que a comunidade 
do Sudoeste, Cruzeiro e 
Octogonal pode contar com 
você, como parlamentar?

RS: Em muitos temas. Por exem-
plo, a questão das Quadras 500, 
que tive a coragem de me mani-
festar contra, junto com a comu-
nidade. Foi no nosso mandato 
que apresentamos um (PDL) pro-
jeto que efetivamente é o único 

RS: Quero trabalhar fortemente para 
o morador do Distrito Federal. Lutar 
contra a desigualdade, contra a injus-
tiça e cooperar com a melhoria dos ser-
viços públicos. Quero trabalhar muito 
pela saúde do morador de cada região 
administrativa, que sofre sem médicos 
e sem recursos. É preciso juntar as for-
ças de Executivo e do Legislativo para 
reverter essa situação. 

reginaldosardinha.com.br
Twitter: @sardinhadf
Facebook: @reginaldosardinha

SUDOESTE/OCTOGONAL
A Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan), em  Pesquisa Distrital 
por Amostra de Domicílios (PDAD) da Região 
Administrativa Sudoeste/Octogonal, realizada 
em 2016, divulgou que a região possui uma 
população de aproximadamente 56 mil 
habitantes, com predominância feminina e 
a renda média familiar próxima a 20 salários 
mínimos ao mês, uma das maiores do Distrito 
Federal. 
   
Mais de 50% dos moradores são funcionários 
públicos e menos de 10%, no comércio. Da 
faixa que apresenta esses rendimentos, cerca 
de 54% são lotados na administração pública e 
8,7% trabalham no comércio. O poder aquisitivo 
expressivo se reproduz no elevado percentual de 
famílias que possuem automóveis (95,7%). 
  
O alto nível de escolaridade é outra 
característica da região administrativa. Mais 60% 
do contingente pesquisado tem ensino superior 
completo. 

recurso para sustar a licença dada pelo 
Ibram, a fim de evitar essa construção. 
O Sudoeste está muito adensado, se 
colocarmos mais 4.000 pessoas mo-
rando aqui, em 22 prédios, sem plane-
jamento urbano, ambiental…

SW: Quais seriam, na sua visão, 
as saídas para os principais 
problemas aqui do Sudoeste, tais 
como: trânsito, morador de rua, 
flanelinhas. Uma forte parceria 
com o Executivo?

RS: Quando fui Administrador, aco-
lhemos 444 moradores de rua, num 
prazo de um ano, mas tínhamos uma 
Secretaria (Sedest) atuante. Hoje, a 
situação é diferente e o Governo pre-
cisa fazer a parte dele. 

SW: O que você pretende 
imprimir em seu mandato?

Agradecimento:

REGINALDO SARDINHA
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Quem nunca se deslumbrou ven-
do uma linda Arara? Esse espe-
táculo da natureza é uma ave da 
família Psittacidae, que vive nos 
biomas da Floresta Amazônica, 
Cerrado e Pantanal. Quando pen-
samos em animais, o romantismo 
não é a primeira ideia que nos 
vem à cabeça. Mas você sabia 
que além de toda essa beleza elas 
formam pares incrivelmente fiéis? 

Já reparou que as araras sempre 
estão voando em casal? Pois bem, 
as araras sejam elas canindé, ara-
ra-vermelha ou arara-azul, formam 
casais que perpetuam para o resto 
da vida. Estes casais vão cuidar 
dos filhotes juntos e se mantêm 
juntos enquanto estão vivos, so-
mente com a morte do macho ou 
fêmea é que passam a viver sós, 
ainda assim, é muito difícil do 

indivíduo que restou arrumar ou-
tro parceiro. Este tipo de relacio-
namento é o que chamamos de 
monogamia. Mas por qual motivo 
estes animais são monogâmicos?

Ao longo da evolução da vida 
na Terra, poderão ter sido vários 
motivos  que levaram algumas 
espécies a adotar a monogamia 
no seu estilo de vida. Para per-

POR GABRIELLA TERRA
Veterinária

 PETS

ARARAS 
Um amor pra vida toda!

cebermos como isso funciona, 
temos de interiorizar primeiro 
um conceito: o objetivo de vida 
de cada animal é reproduzir-se. 
É através da reprodução que 
asseguram a descendência e a 
continuidade da espécie. Qual-
quer estratégia que adotem, têm 
em vista cumprir esse objetivo. 
Assim, poderemos pensar que 
numa população pequena ou 

muito dispersa, tem mais van-
tagens para um macho investir 
numa relação monogâmica com 
uma fêmea e gerar filhotes, do 
que ir procurar várias parceiras, 
difíceis de encontrar, correndo o 
risco de nem chegar a reprodu-
zir-se.  Mesmo assim não deixa 
de ser romântico não é mesmo? 
Por isso continuamos encantados 
com essas aves maravilhosas!!! 
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 GASTRONOMIA

POUT POURRI 
DE CARNE

Ingredientes 

 ✓ 100g de picanha Angus
 ✓ 100g de linguiça de porco caipira Primus 
 ✓ 100g de bife Ancho Angus
 ✓ 01 dose de conhaque 
 ✓ 01 colher (sopa) de chimichurry 

desidratado
 ✓ 01 colher (sopa) de manteiga
 ✓ Sal grosso a gosto
 ✓ 01 cebola cortada à Julienne

Modo de preparo

Grelhe as carnes e a linguiça (na brasa, 
preferencialmente), temperadas  com 
sal grosso, deixando-as ao ponto. Em 
seguida, fatie e reserve. Coloque a cebola 
e a manteiga na frigideira e deixe dourar, 
acrescente as carnes e o conhaque e flambe. 
Acrescente o chimichurry e está pronto. 
Sirva quente.

Tempo de preparo: 20 a 25 min
Nível: fácil

FRALDINHA AO MOLHO DE CERVEJA
Ingredientes

 ✓ 400g fraldinha
 ✓ 350ml cerveja preta (malzebier)
 ✓ 50ml creme de cebola 
 ✓ 01 cebola media ralada (grosseiramente)
 ✓ Pimenta do reino a gosto
 ✓ Sal a gosto
 ✓ 02 colheres (sopa) de  manteiga

Modo de preparo 
Molho
Numa panela, coloque a manteiga e a cebola ralada e deixe dourar. Em seguida 
acrescente a cerveja, deixe levantar fervura, retire a espuma, acrescente o creme de 
cebola e deixe ferver. O molho está pronto.

Fraldinha
Corte a fraldinha em tiras pequenas, tempere com sal e pimenta do reino a gosto, 
puxe na frigideira a fraldinha com manteiga e deixe reduzir todo o suco da carne até 
começar a fritar, junte o molho e sirva com torradas.

Tempo de preparo: 15 min – Nível: Fácil

RECEITAS DO CHEF BENÉ REIS, DA PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES, NA 409 SUL.  
AS DELÍCIAS PREPARADAS COM CARNE SÃO MARCA DESSE CHEF RENOMADO EM BRASÍLIA
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 SW PERGUNTA

Perguntamos no Instagram e 
Facebook QUAIS PROBLEMAS AS 
PESSOAS ACHAM QUE A REGIÃO 
AINDA ENFRENTA com o objetivo 
de selecionar e publicar os mais 
comentados e curtidos! Segue aqui 
a lista - Vá também lá em nosso post 
no instagram ou facebook e deixe seu 
comentário! No vídeo divulgado pelo 
SW do morados Izidro, o Secretário 
de Transporte entrou em contato com 
ele através de nosso instagram, então 
quem sabe não podemos amplificar 
mais nossas vozes?

COMENTÁRIOS COM MAIS LIKES 
NO FACEBOOK

Lí Caldas 
“Aqueles objetos no chão que 
o Detran colocou na surdina, na 
comercial da CLSW 301, ali é um lugar 
onde os moradores param rapidamente 
p/ ir a uma padaria, mercado, etc. e 
fica impossível achar vaga. Colocaram 
sem consultar a população.”

Keyla Marques
“Parque de areia do Bosque sem 
manutenção (a última foi feita pelo 
Cecan).”

Marcelo Lissa 
“Precisa fazer logo o viaduto na 
frente da saída do parque para não 
haver mais esses semáforos e a saída 
do sudoeste caia direto no parque. 
E precisa fazer mais uma saída do 
parque na continuação da avenida 
entre as quadras 102 e 103, onde hoje 
é a hipica.”

Laís França 
“Os estacionamentos das comerciais 
na avenida central deveriam seguir o 
exemplo do da quadra 301 (próximo 
ao Big Box) onde foram colocados 
bastões centrais no chão que impedem 
o parar dos carros no centro (meio) 
do estacionamento, o que provocava 
transtorno e batidas.”

Mauro Lang 
“Dentre alguns, destaco as rotatórias 
mal projetadas, onde não há espaço 
para a passagem de 2 veículos 
lado a lado. Exemplo claro pode 
ser encontrado nas 3 rotatórias nos 
arredores do Parque Urbano Bosque 
do Sudoeste, aonde as vias têm 2 
faixas de rolamento, mas ao chegar 
nas rotatórias há um afunilamento 
desnecessário. Como sempre digo, 
Brasília foi projetada. O que veio 
depois foi feito nas coxas!”

Regina Corvello
“Nas comerciais os carros param no 
meio da pista, dificultando a saída 
dos carros estacionados devidamente. 
Na quadra 102, foi solucionado esse 
problema com barras no meio da pista 
impossibilitado o estacionamento 
indevido. Poderiam adotar esse sistema 
em todas as quadras comerciais.”

Régis De Paula Pessôa
“O trânsito de motocicletas 
extremamente barulhentas nas 
avenidas , em área residencial, depois 
das 22:00.”

Carlos Lira 
“Estender o percurso do +Bike para 
sudoeste. Seria muito bom!”

Eduardo Paracencio
“Uma moradora do prédio Monte 
Olimpo, QMSW 4, anda todos os dias 
com dois cães grandes soltos nas 
imediações da Maternidade Brasília. 

Esses cachorros já atacaram pedestres 
e outros cães diversas vezes. Apesar 
de solicitado para que ela cumpra a 
lei e use coleiras, não houve diálogo 
possível. O síndico do prédio foi 
omisso e se recusa a informar o nome 
dela. Lamentável. É uma região 
residencial com muitas crianças e 
idosos. Mais alguém já presenciou essa 
situação?”

Luciana Medeiros Costa Neto 
“Creio que nada se compare à 
construção da quadra 500 cujos 
estudos datam de mais de 10 anos  
e houve a crise hídrica, a construção 
do Noroeste que impactaram o 
ambiente no DF”.

COMENTÁRIOS DO INSTA!

mfcb86
“Muito morador de rua, pedindes e 
flanelinhas, muitos deles intimidando 
os moradores... Falta de acessibilidade 
para pedestres...”

lavisbecker
“E nas quadras residenciais os 
motoristas param carro em frente a 
garagem, em local que não é vaga. 
Deve ser uma preguiça muito grande 
procurar vaga e andar um pouquinho.”

cleide_santos
O sudoeste está precisa reformar 
as calçadas e asfaltos. Os 
estacionamentos da 1°avenida estão 
imundos pois só são limpos na semana 
qdo estão cheios de carros,aí a sujeira 
se acumulou nas vagas criando uma 

crosta nojenta... Os containeres de lixo 
vivem abertos cheios de lixo orgânico 
podre, pombos e ratos. O policiamento 
melhorou ,mas ainda não é o bastante. 
Precisamos de mais segurança.”

elisamamelo
“Falta acessibilidade! Nas quadras 
residenciais, salvo algumas exceções, 
não existem rampas nas calçadas. 
Algumas calçadas estão quebradas, 
cheias de buraco, com postes no 
meio, bueiros abertos e etc. É super 
difícil passear com o carrinho de bebê. 
Cadeirante não pode nem sonhar 
em sair de casa. É muito triste essa 
situação, ainda mais pq ações simples 
e baratas tornariam as ruas muito mais 
acessíveis!”

deboraof11
“A existência de flanelinhas e pedintes 
é culpa da População. Se nao der 
esmola, eles vão embora. Agora... 
Contêineres cheio de lixo orgânico, 
abarrotados de pombos. Isso o 
Governo pode evitar.”

nanana0805
“Octogonal as lixeiras velhas, sujas 
e furadas embaixo. Mais lixeiras e 
limpeza geral.”

jaquetche
“Sujeira (lixo que não é  
desprezado no contêiner – em 
frente ao setor de oficinas), grama 
que demora a ser cortada, falta de 
conservação e limpeza da pracinha da 
CCSW 4 (lixeiras quebradas, grama 
alta, sujeira nas calçadas em volta do 
parquinho de areia)

srhcrstn
“Mto flanelinha intimidando 
moradores. Tem quadras comerciais 
q nem dah pra estacionar pq eles 
guardam a vaga.”
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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




