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Carnaval com Feijoada no Bar do Ferreira

Viva Águas Claras
Com sol ou com chuva, Águas Claras 
se firmou como cidade do Carnaval

Ô abre alas...tô passando 
Escola de Samba Lordes do Areal 
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PRONTO, FALEI!
Cleber Barreto

Este é um trabalho que nós do 
DFÁguasClaras já fazemos ao 
logo do tempo. (Cidadão fiscal)
Como funciona: Viu um buraco 
ou qualquer outra demanda que 
cabe intervenção da Adminis-
tração de Águas Claras? Envie 
para dfaguasclaras@gmail.com 
você pode enviar direto para 
administração através do nos-
so aplicativo “dfaguasclaras” no 
icone “Administração”

Dessa forma estamos deixan-
do de somente reclamar do 
problema mais sinalizando 
para administração onde está 
e qual é o problema, trata-se de 
um serviço colaborativo que 
acreditamos vir a ser o futuro das 
cidades em maior progresso.

Aquela história de que “este 

problema não é meu”. “O gov-
erno que tem que ver”  passou, 
faz parte de um tempo onde só 
reclamávamos. Se o governo não 
vê, quem cai no buraco é você.
Então que seja Águas Claras a ci-
dade que iniciou uma mudança 
de comportamento da sua popu-
lação através de atitudes que so-
mam e deixam nossa cidade mais 
nossa, já ouviu aquela expressão 
“Quem ama cuida” é isso. Cuidar 
é ajudar através de boas atitudes 
e ações. Vamos começar em um 
“Bom dia” no elevador e vamos 
continuar nas ruas olhando os 
problemas que precisam ser 
tratados em Águas Claras. Então 
se você mora aqui, não pretende 
se mudar, ajude seu filho a viver 
melhor nesse lugar.

leitor@dfaguasclaras.com.br

Viu buraco no asfalto? 
Informe!

 DFÁguasClaras Comunicação e Eventos Ltda.
CNPJ: 24.524.905/0001-29

              Responsável: Cleber Barreto     Editor: Marcelo Melo Rangel (DRT: 7994/DF)                      
Revisora: Patrícia Rebelo    Redatora: Bia Souto     Diagramação: João Vítor J. Fernandez

Endereço: Rua 03 Norte, Lote 03/501 Águas Claras - DF - CEP 71907-360

Nível de água nos 
reservatórios

DESCOBERTO SANTA MARIA

 Fonte: Adasa em 02/03/2017

Uma nota pessoal: 
Viva a Portela!!!!!!!!!
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A Lordes e as Escolas do Rio de 
Janeiro

 Já que o tema é carnaval, 
o DFÁguasClaras esteve com Zul-
mira Inês, Presidente da Escola de 
Samba Lordes do Areal -Águas 
Claras. A Diretoria da E s cola é 
composta por 12 cariocas como 
economiários, servidores públicos 
e professores. E os componentes 
vão se incorporando no decorrer 
do ano, mas não podem ter menos 
de 150 pessoas, prerrogativa para 
que uma Escola possa desfilar.
 A Lordes passou por di-
versas agremiações no DF, mas 
como seu objetivo principal é o 
social, as agremiações iam em-
purrando a parceria para depois 
da quarta-feira de cinzas e até 
hoje não “compraram” a ideia.  
 Em 2014 o grupo resolve 
fundar a Escola por conta própria 
e na comissão de frente o social. 
No Rio de janeiro, por exemplo, 
todas as Escolas têm um projeto 
social e se espelham na Beija Flor 
de Nilópolis. Nos anos 70 a Beija 
Flor passou de bloco de rua para 
Escola de samba, mas não podi-
am colocar muitos integrantes 
na avenida pois não possuíam 
recursos para fantasias e para a 
estrutura em geral. Resolveram, 
então, bater nas portas dos blo-
cos de Nilópolis e convidar-
am os presidentes para fazerem 
parte das alas da Escola, mas eles 
também não sabiam confeccio-
nar as fantasias. Foi quando o 
presidente da Beija-Flor, Anísio 
Abraão David, sugere que cada 
bloco deveria criar ateliês para 
que os componentes aprendes-
sem a fazer fantasias, adereços, 
entre outros.  Com a vinda do 
carnavalesco Joãozinho Trinta, 
essas pessoas começaram a se 
profissionalizar. Assim surgiram 

os grandes projetos das demais 
Escolas na área de inclusão so-
cial, reconhecidos hoje internac-
ionalmente.
 Outro grande exem-
plo são os profissionais e escul-
tores da cidade de  Parintins na 
Amazônia. Com a nacionalização 
e o reconhecimento do famoso 
festival folclórico que ocorre no 
mês de junho, começaram a ser 
contratados pelas Escolas de São 
Paulo e agora no Rio de Janeiro. 
E foi nesse espelho que a Lordes 
do Areal, onde carnaval não é só 
carnaval e samba não é só sam-
ba, é um conjunto de culturas e 
de experiências de vida de pes-
soas, começou com seus projetos 
sociais.

A Escola Social

 Em 2015 com o enredo 
“Luz, Câmera, Ação Social – a 
Lordes Brinca o Carnaval” em 
parceria com o CFE Vila do 

"Não deixe o samba mor-
rer, não deixe o samba 

acabar". Responsabilidade 
Social

Zulmira Inês

Areal,  que acreditou no 
projeto, começaram a mostrar 
para crianças e jovens que o car-
naval vai além da avenida, en-
volve muita pesquisa histórica e 
uma gama de temas. As pessoas 
não tem ideia dos bastidores, 
diz Zulmira. Assim, os jovens 
começaram a conhecer a história, 
os instrumentos e a dança. O 
projeto não tem patrocinadores, 
mas conta com voluntários. 
 Não deixe o samba mor-
rer, não deixe o samba acabar é 
o projeto principal que se divide 
em: Excalibur (percussão e bate-
ria), Rouxinol (canto) e Pérgola 
(dança de todos os ritmos). São 
em média 21 crianças atendidas, 
15 na Excalibur e  na Pérgola. 
Porque poucas crianças? No caso 
da Excalibur pela falta de instru-
mentos, são 15, doados pelo Blo-
co Movimento Brasil. No Pér-
gola são apenas 6 crianças, pois 
ainda não foi divulgado. notícia 
de primeira mão! E o Rouxinol, 
começará este mês.

Os Carnavais

 Até 2015 não existia car-
naval aqui. Chega a Lordes do 
Areal e começa a fazer o carna-
val, mesmo diante das piores pre-
visões de que a cidade não queria 
carnaval, mas resolveram apostar 
e deu certo! Com o enredo “So-
mos os Reis da Alegria, Somos 
Lordes, vem Brincar nessa Folia” 
eles colocaram o bloco, na 
verdade a escola na rua, na fa-
mosa 301. “Foi apenas um dia de 
carnaval e terminou as 21h,  e o 
povo queria mais! Mas o alvará só 
autorizava um dia de carnaval e 
que terminasse as 21h”.   
Vale esclarecer, que antes da saí-
da de uma escola ou bloco, existe 
um estudo de trânsito, horário, 
previsão de pessoas, banheiros 
químicos e muitas outras coisas 
e isso vale para todos.
 Ao ser perguntada sobre 
a surpresa geral, não só dos mo-
radores do DF e até ganhando 
espaço em todas as mídias na-

Ô abre alas...tô passando 
Escola de Samba Lordes do Areal
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cionais, pelo número de blocos 
e o número de foliões com uma 
média de 200 mil pessoas no 
plano e em Águas Claras o povo 
saiu para as ruas com segurança 
e alegria. Zulmira nos contou 
que a escola sempre saiu na 301. 
Em 2016 foram dois dias de des-
file com o tema “Tira da Cabeça 
o que no Bolso Não vai dar”, a 
quantidade de público já foi sur-
preendente e que o carnaval do 
DF realmente veio pra ficar e se 
tornar um dos grandes do país.
 Em 2016 o Governo do 
Distrito Federal comunicou que 
não patrocinaria mais nenhum 
bloco ou Escola, na verdade des-
de 2015 o governo dava apenas a 
estrutura (cercamento, banhei-
ros e carro de som).

2017 – da 301 para a QS 06

 Desde que começaram o 
projeto em parceria com a CFE 
do Areal na QS 06, a comuni-
dade vinha perguntando o moti-
vo do carnaval ou seu foco ser em 
Águas Claras horizontal e não lá 
onde nasceram e a resposta foi 
que era para justamente mostrar 
que Águas Claras é uma só. Foi 
quando diante das dificuldades 
desse ano e sem recursos para 
deslocar toda a estrutura para a 
301 e para atender a “carência” 

da população, principalmente 
após ouvirem de um morador 
que “ninguém olha aqui para 
o Areal, somos vistos de forma 
preconceituosa”, resolveram faz-
er o carnaval 2017 na QS 6, berço 
da escola. “Foi interessante, pois 
ao pedirmos o alvará para os 
responsáveis, pedimos para 
um público de 250 pessoas e ten-
taram argumentar que a Lordes 
tem um público cativo de 2 mil 
pessoas, mas fomos realistas, ja-
mais os moradores da Vertical 
viriam para a horizontal, e está-
vamos certos”, desabafa a presi-
dente.
 Seguindo o desabafo com 
ar de tristeza, mas não de per-
sistência, Zulmira disse “eles não 
vão subir para o Areal, há um 
preconceito muito grande por 
achar que o Areal é um favelão, 
e não é. Aqui moram advogados, 
médicos e até políticos ou candi-
datos a um cargo no Legislativo, o 
mesmo acontece com Arniquei-
ras. Vou deixar aqui uma inter-
rogação bem grande: porque o 
preconceito da vertical? Não de-
veria existir preconceito, a cidade 
é uma só e mesmo que fosse uma 
favela, no Rio, os cariocas e até os 
estrangeiros sobem o morro para 
os ensaios dos desfiles e até para 
se hospedarem. É politicamente 
correto e até chique. Aqui temos 

faculdades particulares entre 
outros.

Pronto....Falou

“Senhores deputados, Câmara 
Legislativa, vejam se em 2017 
terminem e implementem o pro-
jeto da Poligonal”.

Presente e 2018

 O enredo de 2018 já está 
escolhido, mas  guardado com 7 
chaves.
 Como foi dito, a Esco-
la e seus projetos não contam 
com patrocínio e nem parcerias 
com os comerciantes da nossa 
cidade e se esquecem que o in-
vestimento atual é o marketing 
social e ambiental. Para Zulmi-
ra, nossa cidade não tem cultu-
ra e isso faz a diferença. É como 
cuidar de um jardim! Precisamos 
de cultura, precisamos mostrar 
que a cidade não é feita somente 
de concreto e cimento, mas sim 
de vida. Seguindo seu desaba-
fo “também é necessário acabar 
com o preconceito, pensar que 
Águas Claras não é só o lado ver-
tical. A cidade é uma poligonal 
e precisamos tomar isso para 
nós. Precisamos mostrar para 
os moradores e para o governo 
que também existe a ADE, 

Areal e Arniqueiras. HORI-
ZONTAL E VERTICAL, os im-
postos arrecadados deveriam ser 
bem divididos para todos, não? 
Os empresários deveriam fazer 
a diferença, mostrar que Brasília 
não é só o plano Piloto e sua ar-
quitetura reconhecida, o Distri-
to Federal é muito mais, Águas 
Claras não é somente panelaço. 
Vale lembrar que enquanto o 
comércio predomina a área ver-
tical, as fábricas, gráficas e outros 
estão na área horizontal e estão 
gerando impostos e empregos 
para a cidade.
 
A conversa foi longa, as que  tal 
conhecer o projeto pessoalmente 
para concluir essa matéria?

Se você quiser colaborar ou 
ser um ser um voluntário, 

basta entrar em contato com a 
Presidente da Lordes do Areal 
e Águas Claras Zulmira Inês 
pelo celular (61) 98495-1611 

ou 
com o Diretor Sérgio Vieira

 (61) 9990-99417
 A campanha:

Cuide do Seu Quintal, 
colabore com 1 real 
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Carnaval em Imagens
6 04 a 10 de março de 2017

Quanto riso, quanta alegria....e assim Águas Claras foi para 
a rua com segurança e alegria. A nova cidade do samba.

Imagens cedidas por: Antonio Fernandez, Thais Fonseca e Graciele Brito
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                Patrícia Rebelo

 Se a qualidade do car-
naval águas clarense ainda não 
estava transparente, mais um 
evento “confirma presença” na 
afirmação. Não, o nosso carnaval 
nunca foi um ponto de referên-
cia estrondoso como o carioca 
ou quaisquer outros   mas parece 
que isso está para mudar. O ano 
de 2017 veio recheado de no-
vos acontecimentos para essa 
época do ano e todas as festas 
bombaram, incluindo folias ani-
madas na escola de samba Lordes 
do Areal, no bloco Bora Lá (na 
301), no Carnapet do Felicittà 
Shopping, no bailinho infantil 
(também do Felicittà Shopping), 
no Carnaval da Turminha do 
Águas Claras Shopping e, final-
mente, no Bar do Ferreira.
 Paulinho Guilherme 
Pereira, proprietário do bar que 
existe há sete anos no Fe-
licittà Shopping, nos propor-

cionou, nesta “terça-feira gorda” 
(28), uma refeição maravilho-
sa, acompanhada de uma trilha 
sonora incomparável; feijoada 
com samba, afinal, nenhuma 
combinação é mais saborosa do 
que esta para festejar o clima 
colorido. Ele sempre trouxe esse 
tipo de evento aos sábados, con-
tratando a mesma banda empol-
gada, mas inovou o carnaval de 
seu bar oferecendo eventos car-
navalescos todos os dias à noite. 
Também abriu esta reunião ale-
gre da música com feijoada na 
terça-feira de carnaval. “A ideia é 
fazer com que a população fique 
aqui e curta o carnaval de Águas 
Claras”, diz Paulinho. Ano que 
vem, aguardem: teremos o Bloco 
do Ferreira para animar a cidade.
 Sendo chamada de 
“terça-feira gorda” justamente 
por anteceder o início dos dias 
de jejum, costuma ser data de 

bastante folia e de muita gula. 
Baseado nisso, ele buscou um 
grupo musical com uma pegada 
diferente de samba-rock, Bebel e 
Banda, para comemorar. O Bar 
do Ferreira sempre dá oportuni-
dade para bandas novas se apre-
sentarem e a banda de sábado é 
sempre a mesma - a Banda do 
Valdeci - mas a cantora (exigên-
cia da banda que seja sempre 
mulher) muda todo sábado.
 Minha experiência foi 
excelente. Paulinho coinciden-
temente estava conosco no bar e 

favoreceu o entusiasmo do mo-
mento. Dançamos muito e fes-
tejamos por horas, aproveitan-
do cada segundo da banda. A 
feijoada foi um acompanhan-
te insubstituível para nossa 
alegria, mostrando os talentos 
culinários do local. Merecidos 
todos os elogios, é extrema-
mente recomendado que você 
experimente passar pelo Bar 
do Ferreira. A animação é 
contagiante e cada sábado lhe 
fará sentir no próprio carna-
val do Rio de Janeiro.

Carnaval no Bar do Ferreira

Viva Águas Claras
 O domingo de carnaval 
amanheceu chovendo. Uma i   
mensa nuvem negra cobria a ci-
dade. Mesmo assim, uma turma 
de mulheres empreendedoras de 
Águas Claras não desanimou e, 
acreditando na boa vontade de 
São Pedro, já estava na praça 301, 
bem cedo, para checar os últi-
mos detalhes da festa de carnaval   
que elas começaram a planejar e 
organizar com meses de  antece-
dência: o bloco Bora Lá.  Tendas 
montadas, fornecedores chegan-
do, banheiros limpos, documen-
tação perfeita e segurança. Tudo 
pronto! Agora, é só aguardar que 
o povo chegue para começar a 
alegria!
 A vontade de inserir 
Águas Claras como parte do 
calendário oficial de carnaval de 
rua do DF partiu de seis amigas 

interessadas em criar tradição na 
cidade. Estamos falando de um 
grupo de mulheres originalmente 
criado na rede social Facebook, 
o Casa de Amigas, que se uniu às 
blogueiras do site Cheias de Segre-
dos. Liderado pela incansável Car-
ol Porto Xavier, que conta com 
uma equipe de seis moderadoras e 
parceiras igualmente incansáveis, 
o Casa de Amigas já está acos-
tumado a promover eventos na 
cidade. Hoje, o grupo conta com 
mais de 45.000 mulheres, que tro-
cam experiências e novidades dia-
riamente. 
 Para quem não sabe, or-
ganizar um evento público e de 
qualidade dá muito trabalho. 
Quem já vê tudo pronto talvez 
não imagine o número de reuniões 
e mensagens trocadas antes do 
grande dia. E lá foram elas, cor-

rendo pela cidade, algumas com 
bebê a tiracolo, driblando o tem-
po e gerenciando as próprias 
necessidades pessoais a fim de 
tornar esse sonho realidade para 
todos nós, moradores da cidade.

 

 E, apesar do céu carrega-
do, a chuva não veio com força e 
nem sequer conseguiu atrapalhar 
a festa. Muito pelo contrário; as 
crianças fantasiadas com seus pais 
fantasiados se divertiram, ao som 
do trio liderado pela sambista 
Dhi Ribeiro, com muito confete, 
serpentina e spray de espuma. As 

meninas do Casa de Amigas esta-
vam radiantes   enfim realizadas, 
 aproveitando o resultado de um 
trabalho bem feito e saboreando o 
sucesso do evento com o qual elas 
sonharam e conseguiram fazer 
acontecer.
 Assim é Águas Claras. 
Uma cidade nova em plena 
construção cultural que tem 
muito a oferecer à sua comuni-
dade tão diversificada. Aqui mora 
gente de toda parte e Águas Claras 
recebe a todos de braços abertos, 
logo de cara despertando paixão e 
orgulho em seus moradores órfãos 
e saudosos de seus estados natais. 
Eles aos poucos vão aparecendo, 
trabalhando e ajudando a escrever 
a história dessa cidade tão nova e 
tão linda   assim como a carioca 
Carol e suas meninas. Que o car-
naval em Águas Claras continue 
melhorando a cada ano!

Stella de Domênico
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