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Uma lugar efervescente e com vida própria. Pessoas se cumprimentam na rua, 
tem diversão, boa gastronomia, comércio variado e moradores que 

não trocam sua cidade por lugar nenhum 

foto: Mônica Indig
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Bye Bye Brasília...

DEGUSTANDO E COMENTANDO
 Esqueitista 
amador e 
 ecologista de 
coração, Jean 
dá uma lição 
de cidadania 
e amor pela 
  biodiversidade

...vou morar em Águas Claras

Variedade 
e sabor, é o 
que de me-
lhor tem no 
Kojima.
Excelente 
gastronomia 
 japonesa
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Laerte Bessa 
destina verba para 
Águas Claras
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“Podemos vender nosso tempo, 
mas não podemos comprá-lo 
de volta.” FERNANDO PESSOA

NÍVEL DOS 
RESERVATÓRIOS

51,89%

Santa Maria

Descoberto

52,77 %

Plano de 
Racionamento 

da CAESB

arte: Rafael Souza

Deputado federa Laerte Bessa (PR-DF)

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
da população de Águas Claras, estimada em quase 149 
mil habitantes, o deputado federal Laerte Bessa (PR – 
DF) destinou dois milhões de reais, através de emendas 
parlamentares, para serem investidos na região admi-
nistrativa.  Em 2016, metade desse valor foi direcionada 
para obras de pavimentação asfáltica da cidade. A outra 
metade foi destinada, em 2017, para obras de drena-
gem pluvial, pavimentação, acessibilidade e calçadas. 
Para Bessa, o investimento é de extrema importância 
para que a cidade continue se desenvolvendo.

Agora cabe à população cobrar dos gestores. A 
verba destinada ajudará muito para a melhoria da qua-
lidade de vida dos moradores.

Expo Moda Brasília 
para o Dia dos 
Namorados

A Expo Moda Brasília, movimentou 
Águas Claras nos três dias em que esteve 
no Max Mall na Rua 7.

Além da feira ser imperdível e com 
entrada gratuita, foi uma ótima dica para o 
Dia dos Namorados. Com moda feminina, 
masculina e infantil, além dos acessórios.

Ninguém saiu de mãos vazias.
A população agradece!
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Patrícia Rebelo

KOJIMA
O Japonês Exótico

fotos: Mônica Indig

MÚMIA 
CineMa e CUltUra

Tom está de volta em mais um filme de 
muita ação, aventura e efeitos  especiais. 

Desta vez ele vem no papel de Nick 
Morton (Tom Cruise) e ao lado de  Chris 
Vail (Jake Johnson),   saqueadores de 
 objetos antigos e investigando uma 
 tumba  recém-descoberta, acidentalmente, 
 desperta  Ahmanet. Uma múmia da antiga 
Mesopotâmia.

Ela logo elege Nick como seu  escolhido 
e, a  partir de então, busca a adaga de 
Set para que possa invocá-lo no corpo do 
 saqueador.

2ª, 3ª, 4ª e domingo: das 
19:00 às 23:30

5ª a Sábado: das 19:00 
às 00:30

Sábado, domingo e 
feriados: das 12:00 às 

15:00 
Endereço: 
Rua 36 Norte Bl 06 
Loja 35  
Felicittà Shopping

Tel: (61) 3436-2212

Alguns podem pen-
sar que falar de res-
taurante japonês é 
meio complicado, por-
que é tudo igual e coi-
sa e tal. Mas isso é 
porque não conhecem 
ESSE restaurante ja-
ponês, o Kojima. Olha 
que eu sou do Rio e vi-
ciada em restaurante 
japonês e já frequentei 
mais de 100 restau-
rantes dessa culinária 
tão diversificada. 

O Kojima é diferente 
de tudo que já experi-
mentei antes. 
Atendimento 
de excelência, 
cardápio to-
talmente dife-
renciado. Um 
espetáculo! A 
decoração exó-
tica, toda em 
tons de vinho 
e avermelhada, 
faz sentir que a 
qualquer mo-
mento vai sair 
uma gueixa por 
trás das corti-
nas.

O ambiente é enor-
me e os garçons de uma pres-
teza ímpar. Mas quero mesmo é 
falar da culinária japonesa! Acho 
que com exceção do Sashimi (fa-
tias de peixe cru) e do Shimeji 
(cogumelos), nunca tinha expe-

rimentado nenhum daqueles sa-
bores. Claro que não consegui 
experimentar o cardápio todo, 
mas o que experimentei, me dei-
xou ainda mais viciada em comi-
da japonesa.

As entradas são, literalmente, 
de cinema. Não sei o nome de 
nenhuma. Cada uma mais bem 
decorada que a outra. Para co-
meçar fomos de rolinho primave-
ra diferente. Menor que os roli-
nhos tradicionais e recheados de 
Cream Cheese. Nossa comi logo 
de cara, três! My friend, vale 
uma viagem lá só para experi-
mentar isso.

Olha aí a variedade de en-
tradas que o Kojima tem! Ca-
marão frito, cogumelos, Hot 
Filadélfia (rolinhos com peixe 
e cream cheese fritos), sal-
mão temperado com limão! 
Meu Deus! Tenho que voltar lá 
correndo! E tudo isso incluído no 

rodízio. Eu mencionei que é ro-
dízio? Pois é e custa R$72,90/
pessoa. Considerando que em 
qualquer restaurante 
a quilo, hoje em dia 
você paga 30,00 reais, 
esse é baratex!

Esse aqui embai-
xo é um enroladinho 
grande, de robalo com 
pepino e gergelim. Só 
no dicionário japo-
nês deve ter palavras 
pra descrever essas 
 delícias.

Quatros tipos de 
peixes, que esqueci 

os nomes, selados 
(passados rapidamente na 
frigideira). Tchau! Estou sain-
do pra ir lá de novo...

O que completou minha 
nota 10 ao res-
taurante foram 
as sobremesas. 

Pedimos um 
rolinho Romeu 
e Julieta, que é 
a massa do ro-
linho primave-
ra com cream 
cheese e geleia 
de goiabada 
dentro. Jesus 
salvai-me! 

Experimen-
tamos também 
os mini churros 
com sorvete. 

Gente, tenha dó né? Que delícia! 
E TINHA café também! Já viu 

restaurante japonês servir café? 
Pois é o Kojima tem. Agora você 
não pergunte como foi que eu e a 

Mônica, a jornalista/fotógrafa do 
jornal, conseguimos comer tudo 
isso. E dessa vez, você vai ter 
que entrar no site pra ver todas 
as fotos, porque aqui não cabem.
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Águas Claras, 
onde todos 
querem morar

Cresce a migração 
do Plano Piloto para 
a nossa cidade, que 
vai se  consolidando 
como uma  cidade 
modelo 

fotos e reportagem: Mônica Indig

O parque é diversão para a família e seus pets

Águas Claras, segun-
do os Dados da Pes-
quisa Distrital por 

Amostra de Domicílios 
(PDAD) de 2016, reali-
zada pela Companhia de 
Planejamento do Distrito 
Federal (CODEPLAN), foi a 
segunda cidade que mais 
cresceu em todo o Distrito 

Federal.
A quantidade significati-

va de  mora dores foi maior 
que a de todo o DF (2,3%) 
de 2013 a 2016, sendo 
que Águas Claras vertical 
cresceu no mesmo período 
(10,9%).

A pergunta que se faz 
é: Por que isso?

Sua população é na 
maioria entre 25 a 59 

anos, a escolaridade da 
parte vertical é de  nível 
superior em mais da 
 metade desta população 
(53%), e a renda bru-
ta domiciliar mensal em 
média foi de R$6.823,00. 
Ou seja,  a população que 
mais cresce aqui poderia 
estar morando no Plano 

Piloto e muita gente, até 
mesmo nos Lagos Sul e 
Norte, mas a preferência 
é aqui.

Em Águas Claras, en-
contram-se apartamentos 
de mais de 250m2, condo-
mínios de alto luxo e com 
padrão que não deixa a 
desejar em nenhum pré-
dio de Brasília.

Mesmo com os proble-

mas de uma cidade tão 
nova e que cresceu de 
forma rápida, os mora-
dores gostam da cidade e 
a maioria não pensa em 
mudar daqui.

Cada vez encontram-
se mais pessoas que vem 
do Plano Piloto, área no-
bre da cidade, para viver 
aqui. Como a Sra. M.B. 
que mora numa cobertu-
ra de 170m2, num condo-
mínio de luxo, 52 anos, 
funcionária pública apo-
sentada. “Eu vivia depres-
siva na Asa Sul. Aqui saio 
com meu cachorro, vou 
ao parque e converso com 
todo mundo, e faço tudo 
sem carro. Não quero vol-
tar mais pra Brasília. Em 
Águas Claras, tenho tudo 
que preciso, até a minha 
academia é do lado de 
casa”, conclui.

A resposta que se tem 
da maioria delas é sem-
pre a mesma: um melhor 
bem-viver.

Há pouco mais de 20 
Km2 do Plano Piloto, trans-
formou-se num dos prin-
cipais polos comerciais do 
Distrito Federal. São mais 
de 1.500 empresas com 
alvará e mais de 500 com 
licença de funcionamento. 
Vários shoppings, contan-
do com o novo DF Plaza, 
os supermercados mais 
frequentados como: Wal-
mart, Carrefour, Big Box, 
Extra, Pão de Açúcar entre 
outros. 

A previsão é que até 
2020 e com sua capacida-
de populacional atingida 
em 170 mil habitantes, vá 
ainda mais aumentar a for-
ça do comércio da cidade.

Mas essa cidade efer-
vescente, tem tudo o que 
as grandes cidades tem, 
só que aqui é tudo per-
to, se vai a pé levar o ca-
chorro no parcão, (feito só 
para eles), nas praças que 
também oferecem apare-
lhos de ginástica, ou ainda 

o Parque de Águas Claras, 
com trilhas para caminha-
das, quadras poli-esporti-
vas, churrasqueiras para a 
família fazer piqueniques 
e eventos para toda a po-
pulação. Além de uma flo-
resta com lagos e rio.

Na sede administrati-
va da Caesb tem o Espa-
ço Cultural Caesb, com 
quatrocentos lugares, no 
Águas Claras Shopping 
várias salas de cinema e 
espalhados pela cidade, 
foodtrucks e os melhores 
restaurantes nacionais, 
japoneses, árabes, mexi-
canos e até irlandês.

Diferente de Brasí-
lia, onde a cidade vive 
nas entre quadras, aqui 
a cidade vive em cada 
esquina o dia inteiro, há 
aquele gosto de cidade 
pequena numa estrutura 
de cidade grande.

Ainda é nova e tem 
seus problemas por isso. 
Falta hospital público, mas 
o Hospital Brasília já está 

sendo desenvolvido.
O metrô que corta a 

cidade de um ponto a ou-
tro também é um atrati-
vo. Mas falando de loco-
moção, esse é o assunto 
que os que não conhecem 
a cidade ou os poucos in-
satisfeitos reclamam dos 
horários de pico, onde o 
engarrafamento atrapalha 
o trânsito e a vida do cida-
dão. É a EPTG indo ao Pla-
no pela manhã e voltando 
a tarde. Mas se formos 
analisar friamente. Onde 
em Brasília não há um 
imenso engarrafamento 
nos horários de pico?

Tesourinhas, Sudoeste, 
Esplanada e Asas. Nada 
foge do engarrafamento 
do trânsito de uma Brasí-
lia que cresceu mais que 
o previsto e que tem uma 
população de renda onde 
há um carro por habitante 
em média.

Por isso tudo fica a per-
gunta: Quem não quer vi-
ver em Águas Claras?

As praças são um presente bem agradável para a comunidade

Prédios de design arrojado como das cidades mais 
modernas do mundo
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Um encontro de alegria e interação com as senhoras de Águas Claras

DfÁguasClaras e Supera, 
juntas pela 3ª idade

fotos e reportagem: Mônica Indig

O Grupo DFÁguasClaras em 
parceria com a Supera, empre-
sa de exercícios para o cére-
bro, promoveram um encontro 
da 3ª idade, no próprio espaço 
da empresa Supera.

O encontro trouxe 26 senho-
ras, Patrícia e Mônica do DFÁ-
guasClaras, e Marina e Regina 
da Supera, o motivo foi desen-

que podem ser desenvolvidos 
com a velhice.

Para as senhoras que na 
maioria são aposentadas a ini-
ciativa serviu para ocupar o 
tempo ocioso, sociabilizando 
com outras pessoas 
e divertindo-se.

Foi sem dúvi-
da um grande en-
contro para a ter-
ceira idade e uma 
 perfeita ação de 
cidadania. A alegre 
reunião foi regada 
a pão de queijo e 
cafezinho.

volver projetos e oficinas de en-
tretenimento e diversão para a 
3ª Idade de Águas Claras. 

E contou também com a 
presença do Administrador de 
Águas Claras, Manoel Valdeci 
que ofereceu todo o apoio que 
for preciso da administração.

Após várias ideias e discus-
sões sobre os mais variados te-

mas, ficou resolvido 
desenvolver oficinas 
de artesanato, infor-
mática e bordado. 
Também a Supera 
ficou de desenvolver 
exercícios mentais 
para a prevenção 
de doenças como: 
perda de memória e 
funções cognitivas, 
mal de Alzheimer e 
outros problemas 

Uma divertida manhã de entrosamento, 
 projetos, conversa e pão de queijo 

As coisas não tem sido fáceis 
por aqui. Dizer que a crise do 
país me atingiu em cheio é res-
mungar no molhado. Mas 
tenho minha parcela de 
culpa pela falta de planeja-
mento que foi minha vida 
até hoje. Engraçado como 
a gente não presta atenção 
no futuro quando ele ainda 
parece estar bem longe. E 
o futuro acontece todos os 
dias no minuto seguinte. 
Pior ainda é ir fazendo as 
coisas levadas pela emo-
ção o tempo todo. Essa mania 
de acreditar nos outros vai aca-
bar me matando um dia.

Não quero fazer um texto re-
clamando, mesmo porque não 
tenho motivos reais para isso. 
Lá vem a ladainha: sou sau-
dável, tenho família e amigos, 

não passo fome nem frio. Então 
está tudo bem. Mas não está.

Ontem um grande amigo me 

ligou, precisando conversar so-
bre as coisas da vida, e disse 
que me admira porque me acha 
forte, meiga e prática. Fico im-
pressionada com essa imagem 
que passo para as pessoas ao 
meu redor. Não é a primeira 
nem será a última vez que vou 

ouvir comentários desse naipe 
sobre a minha humilde pessoa.

Mas o incrível é que eu não 
tenho a menor ideia do 
porque meus amigos me 
descrevem como meiga, 
forte e prática. Tema para 
a terapia.

Pra começar não sou 
nada meiga. Estou mais pra 
Wanessa do que pra Sandy. 
E meu lado prático aconte-
ce, mas nunca de uma hora 
para outra. Pode demorar 
anos para se manifestar e 

me fazer sair do lugar ou tomar 
uma atitude, vamos dizer as-
sim, prática.

Forte é outro adjetivo que 
me intriga. Sou besta pacas. 

Qualquer um me atinge com 
a mais mal contada das con-
versas moles. Minha filha me 

papo da seMana
Stella de Domênico“Caminhos Cruzados”

 chama atenção para essa ma-
nia de ser cristã que eu carrego, 
no sentido literal e não religioso 
da palavra cristã. E quando levo 
um toco demoro muito para me 
recompor e fico remoendo coi-
sas do tipo “nunca pensei”. E 
revidar então ? Nunca pensei 
também..

Enfim, nem sei porque come-
cei a escrever esse texto hoje. 
Vai ver é uma oração para o uni-
verso abrir umas portinhas por 
aí porque eu ando precisando.

Precisando trabalhar mais, 
precisando comprar uns mi-
mos, precisando andar de mãos 
dadas com alguém legal por aí 
e redescobrir velhos caminhos 
para poder explorar e curtir os 
novos que virão.

Vai Universo, seu mole. Gira 
gira gira.

Patrícia Rebelo explicando os projetos e oficinas
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Faça você 
mesmo!

Jean faz a 
sua parte, 
 incentivando 
a  preservação 
do lugar e en-
sinando o amor 
pela  natureza

Com a filo-
sofia “Do It 
Yourself”,  
ou em por-

tuguês,  “Faça Você 
mesmo”,  Jean Mi-
chell com ajuda de 
amigos fizeram uma 
horta vertical na pra-
ça do Skate Park, ao 
lado da estação do 
metrô Concessioná-
rias, atraindo assim 
famílias e afastando 
mal frequentadores. 

O Projeto Verti-
cal, assim chamado, 
existe desde 2014 e 
até hoje é admirado 
e serve de exemplo 
para a população de 
Águas Claras, que se 
beneficia com a horta.

Natural de Paulista – Per-
nambuco,  Jean Michell Albu-
querque de Castro, 30 anos, 
sempre gostou muito de ska-
te, e foi praticando na pista do 
Skate Park Concessionárias que 
teve a idéia de fazer a diferen-
çaNa época a administração 
da cidade havia construído um 
pergolado junto com a acade-
mia da 3ª idade, a PEC – Ponto 
de Encontro Comunitário. Com 
o tempo, o local foi ficando com 
o aspecto de mal acabado e 
abandono, tornando-se atrativo 
para usuários de drogas e mal 
frequentadores.

Vendo isso ocorrer, junta-
mente com mais dois amigos 
criaram o Projeto Vertical em 
abril de 2014. O trabalho foi 
feito utilizando a reciclagem 
e materiais de fácil acesso no 
pergolado já construído. Com o 
auxílio de tutoriais e vídeos na 

internet se deu início ao Projeto. 
“O intuito era criar uma horta 
para fazer com que os morado-
res descessem, participassem 
e espantassem os maus fre-
quentadores do local para que 
a gente tivesse um ambiente 
mais amigável e familiar” afir-
ma Jean.

A horta vertical além de hor-
taliças, trepadeiras e plantas 
suculentas, também é composta 
por diversas plaquinhas com o 
objetivo de criar consciência nas 
pessoas de zelar pelo local além 
de passar mensagens positivas 

para quem lê.
Hoje o Projeto 

conta com uma pá-
gina no facebook 
(Projeto Vertical 
DF) e uma conta 
no instagram (@
projetovertical) no 
qual Jean se co-
munica com a po-
pulação e organiza 
mutirões aos finais 
de semana para 
realizar a manu-
tenção do espaço 

público através da filosofia Do 
it Yourself – Faça Você Mesmo.

O Projeto Vertical tem sido 
um sucesso. A população rece-
beu de braços abertos e tem lu-
tado para a preservação do am-
biente. “Tomou uma proporção 
muito grande que eu não ima-

ginava. ” Diz Jean.
Hoje Jean tem recebido diver-

sas mensagens de moradores de 
outras cidades como Taguatinga 
Sul, São Sebastião, Guará, Asa 
Norte dentre outras, de pessoas 
que reconheceram seu trabalho 
e que querem uma horta verti-
cal como a que ele criou. Tam-
bém recebeu convites, como de 
uma escola em Ceilândia que o 
convidou para a criação de uma 
horta com os alunos.

Ao ser perguntado o que ele 
sente depois de ter feito tudo 
isso, Jean responde com um 
sorriso no rosto “Sentimento de 
dever cumprido e de gratidão”.

Morador de Águas Claras e 
com uma atitude tão bela Jean 
nos ensina que para mudar algo 
e fazer a diferença só depende 
de você. Do it yourself.

fotos: Mônica Indig




