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QS 11 dá adeus ao lixão

Depois de anos de luta dos moradores da QS 11 no Areal, e apoiados 
pela deputada Telma Rufino, eles finalmente conseguiram retirar o 

 lixão e construir a praça que agora é ponto de encontro e lazer
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Um casal 
vindo da   Síria 
que  buscou 
refúgio no 
Brasil, e 
 encontraram 
em Águas 
Claras um 
novo lar.

Firas e Laila

Restaurante do Rubinho

O point onde 
servem o 
 melhor Filé à
Parmegiana 
da cidade.
Confira!

fotos: Ana Maria Cordeiro

foto: Mônica Indig
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Entre passantes, fila 
para exames clínicos e 
muitos latidos, o Parque 
de Águas Claras nunca 
esteve tão animado co-
mo no último sábado, 
comemorando o aniver-
sário da cidade.

O evento foi  organiza-
do pela Igreja Adventista 
do 7º Dia com o intuito de  
levar orientações e exames 

Feira da Saúde 
animou o 
parque no 
aniversário 
da cidade 
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Palestra Sobre 
Segurança Urbana

“A alegria evita mil males 
              e prolonga a vida” 

William Shakespeare

NÍVEL DOS 
RESERVATÓRIOS

55,61%

Santa Maria

Descoberto

53,52 %

Plano de 
Racionamento 

da CAESB

arte: Rafael Souza

de saúde para a população e seus 
pet´s.

E para os humanos havia uma 
série de avaliações gratuitas para 
saber qual a idade biológica (ou 
seja, a idade baseada na saúde).

Os pet´s foram vacinados e 
consultados também gratuitamente 
com: exames clínicos e laboratoriais, 
vacinação antirrábica e outras 
vacinas.

A Feira da Saúde foi um absoluto 
sucesso!

No último sábado, 
dia 6, o Tenente Cam-
pos Neto do 17º BPM 
ministrou uma palestra 
sobre segurança urba-
na, dando dicas valiosas 
para se precaver contra 
a  violência. 

A palestra ocorreu na 
sede da Segunda Igreja 
Batista de Águas  Claras, 

e teve a presença de 
vários síndicos e por-
teiros da cidade. Foram 
de suma importância 
as informações pres-
tadas pelo tenente no 
que diz respeito a ficar 
dentro do carro usando 
o celular, entregado-
res de mercadorias em 
prédios e outras situa-
ções de risco. 

Ao final da palestra, 
o público pode fazer 
perguntas, e dentre as 
dúvidas mais comuns, 
uma se destacou: o 
serviço de monitora-
mento  remoto. 

Antes e depois da 
palestra, teve um lauto 
café da manhã forneci-
do pelo Supermercado 
Pão  Dourado.

fotos e matéria: 
Mônica Indig

fotos: Mônica Indig
matéria: Patrícia Rebelo

No parque de pessoas e cachorros na Feira de Saúde 

Tent.Campos Neto do17° BPM
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Patrícia Rebelo

O sabor é 
o de sempre

Todo   mun-
do já sabe 
que o melhor 
Filé a Par-

megiana do DF é o 
do Restaurante do 
Rubinho. Esse pra-
to,  famoso, já rece-
beu vários prêmios e 
muita gen te vem do 
plano para degustar 
essa maravilha.

Mas o que pouca 
gente sabe, é que o 
Rubinho tem o Empó-
rio do Rubinho, que é 
um empório que ven-
de todas as ervas e 
temperos usados no 
restaurante, além do 
famoso molho 

de tomate e de salada, azeites 
temperados, licores, pestos e 
geleias para cozinha. O Empó-
rio do Rubinho tem aproxima-
damente dois anos e meio e a 
ideia veio com os vários pedi-
dos das receitas do mo-
lho parmegiana e dos 
segredos dos pratos. 
Rubinho, então, dispo-
nibilizou para nós, to-
das as suas ervas, tais 
como: pimenta do rei-
no, manjericão, alecrim 
e várias outras. Cada 
uma melhor que a ou-
tra e que ele compra de 
um mesmo fornecedor 

há anos e que não revela nem 
sob tortura quem é. No empó-
rio, achamos também alguns 
doces, que claro, tive que ex-

perimentar o de doce de leite 
talhado. Delícia...

O melhor de tudo 
é que está sain-
do por esses dias 
o aplicativo para 
que a gente possa 
comprar online e 
receber em casa, 
tanto os produ-
tos do empório, 
como alguns 
pratos congelados: la-
sanha, feijoada, vinhos, 
taças e vários outros. 
Se pedir de manhã, re-
cebe à tarde. Se pedir 

à tarde, recebe pela 
manhã.

O restaurante é 
enorme, mas acon-
chegante pela apa-
rência rústica.  Mesas 
grandes de madeira, 

com cadeiras de espaldar alto, 
fazem a refeição ficar confortá-
vel. Apesar de ser muito gran-
de, aos fins de semana tem fila 
na porta. Fila mesmo! Portanto, 
cheguem cedo. Todo sábado à 

noite tem música ao vivo, com 
voz e violão. 

Ao chegar lá, fomos aten-
didas por um gerente, Lucas, 
muito simpático e de aparência 

impecável, que 
logo nos con-
tou a história do 
Empório. Os gar-
çons super aten-
ciosos, ajudaram 
até nas fotogra-
fias.

O cardápio 
parece um livro, 

com inúmeras opções. 
Nem pedimos entra-
da porque eu sabia 
que não conseguiria 
terminar o course da 
 refeição. 

Como o carro chefe 
do restaurante é o Par-
megiana, resolvemos 

variar e pedimos um Filé de 
Frango com Fritas e um Salmão. 
E claro! Tudo acompanhado do 
purê de batatas com queijo. Vo-
cês já comeram o purê de ba-
tatas com queijo do Rubinho? É 
de comer de joelhos! Tudo mui-
to bem servido. Olha as fotos e 
me diz: pode ser melhor? Tudo 
muitíssimo gostoso...

Aliás, não conseguimos ter-
minar os pratos porque que-
ríamos deixar espaço para a 
sobremesa. Brownie e Petit 
Gateau. Morri e fui pro paraíso 
nesse momento!

Os preços são justos e a 
maioria dos pratos serve 2 ou 4 
pessoas. Um restaurante para 
fazer a festa. 

O Rubinho tem outros res-
taurantes: o Casero, 
aqui em Águas Claras, 
e o Rubinho Express, 
no Venâncio 2000. 
Esse está fazendo tan-
to sucesso que minha 
família já comentou 
que almoça lá quase 
todo dia. 

Esse é um restau-
rante coringa, serve para todas 
as horas.

Avenida Parque Águas Claras, 
Qd. 301, Rua D, Conj. 01, Lt. 7

tel: +55 (61) 3435-3002

email: contato@restaurante-
dorubinho.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Terça a Domingo das 
11:30 às 15h e de 

Terça a Sábado das 
18h às 23h

fotos: Mônica Indig

Filé a Parmegiana para toda família
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Surge a praça no 
lugar do LIXO

A população da QS 11 do 
Areal dá um exemplo de 
que a  persistência pode ter 
bons resultados. O lixão foi 
retirado. Surge a praça. 

Ponto de reunião de 
craqueiros, foco de 
doenças e depósito 

de lixo, a QS 11 entre 
os conjuntos F e J, era 
conhecida como um dos 
pontos mais insalubres 
do Areal.  Mas a triste 
realidade do lugar deu 
espaço para uma urbani-
zação em que à transfor-
mou numa praça modelo 
de harmonia e civilidade.

A inauguração, no últi-
mo sábado (dia 6), con-
tou com a presença  do 
governador de  Brasília 
Rodrigo Rollemberg, o 
administrador regional 
de Águas Claras, Valdeci 
Machado, e a deputada 
distrital, Telma Rufino. 
A deputada, foi apoia-
da pelos líderes comu-
nitários da região, que 
depois de praticamente 
oito anos venceram essa 
paciente batalha, como 
nos conta Ana Maria Cor-
deiro, Líder Comunitária 
do Areal que comporta 
a QS11. “Hoje, a gente 
vive com mais espaço 
para as crianças brin-
carem e com infraes-
trutura boa. Agradeço a 

deputada que 
sem ela nada 
teria aconteci-
do.” Agradece.

A praça conta 

com: quadra poliespor-
tiva, Ponto de Encontro 
Comunitário (PEC), par-
que infantil, instalação 
de postes de iluminação 
e arborização.

Um lugar gostoso 
onde a comunidade se 
encontra para fins de 
prática de esportes, le-
var crianças ou simples-
mente passear.

Também foi inaugurado 
a revitalização do canteiro 
central da Avenida Brasília 
com 1 km de extensão e 
25 metros de largura, e 
ganhou Ponto de  Encontro 

Comunitário (PEC),  parque 
infantil, arborização e 
 calçadas com acessibilida-
de. As intervenções tam-
bém incluíram a adequa-
ção do estacionamento e 

pintura de vagas.
O lixão agora é coisa 

do passado e o investi-
mento em intervenções 
chegou a 300 mil reais, 
onde a população local 
só sabe fazer elogios 
sobre o novo point da 
cidade. Assim como o 
senhor Rubens Francis-
co Lemes, de 65 anos, 
morador da QS 11 há 
15 anos que conta:”E-
ra uma dificuldade alí, 
até para andar nas ruas. 
Hoje tem uma quadra 
poliesportiva, tem aca-
demia para idosos e eu 
mesmo faço minha aca-
demia lá. Tem a quadra 
de futebol, a gente não 
joga, mas aprecia olhan-
do.” Conclui.

As obras fazem parte 
de um pacote de ben-
feitorias realizadas com 
as emendas parlamen-
tares destinadas pela 
deputada Distrital Telma 
 Rufino (Pros).  Moradora 

Pastor Rubens, feliz com a 
nova praça

foto: Mônica Indig

fotos: Ana Maria Cordeiro

Sonho realizado dos moradores da QS 11

Ana Maria, Líder Comunitária

hoje é modelo para o 
Areal. É impossível não 
se impressionar com a 
Avenida Brasília. Mas as 
obras não estão restri-
tas a essas duas. Serão 
levadas para as demais 
vias do bairro”, explicou.

Representante de Á-
guas Claras na CLDF, Tel-
ma Rufino destinou cer-
ca de 18 milhões para 
obras em Águas Claras, 
Arniqueiras, Areal e ADE. 
Recursos utilizados em 

da  região durante a 
 solenidade de inaugura-
ção, a parlamentar de-
fendeu a comunidade de 
Águas Claras, Arniquei-
ra, Areal e ADE. “A QS11 

 reformas nas escolas Vila 
Areal, CAIC, Escola Classe 
Arniquiera, operação ta-
pa-buracos, substituição 
da  iluminação e diversas 
obras de infraestrutura.

A revitalização do es-
paço, que de lixo e doen-
ça virou saúde e alegria, é 
um exemplo onde a nos-
sa região mostra como se 
consegue mudar quan-

do se tem boa vontade e 
muita perseverança.

Deputada distrital, 
Telma Rufino (Pros)
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Firas e Kaila, refugiados da  Síria, 
falam da guerra que os separou 
da família, trabalho e amigos

fotos e reportagem: Mônica Indig

Tão longe... 
e tão perto

Bombas, tiros, ter-
rorismo, confu-

são e principalmente 
o Estado Islâmico. 
Foram esses os mo-
tivos que levaram 
Firas Alsabbag Alha-
jali, sua esposa Lay-
la Karmoushy e sua 
filha Léa a fugirem da 
Síria, sua terra na-
tal, deixar para trás, 
pais, irmãos e ami-
gos que talvez nun-
ca mais venham ver 
e se refugiarem aqui 
no Brasil em Águas 
Claras. 

Uma história que 
parece roteiro de 
filme, mas que não 
tem nada de ficção. 

Assim como eles, 
segundo a agência 
da ONU para os Re-
fugiados (Acnur) são 
aproximadamente 
mais de 5 milhões de 
refugiados na Tur-
quia, Líbano, Jordâ-
nia, Iraque e no Egi-
to. Só aqui no Brasil, 
são 2.252, segundo 
o Comitê Nacional 
para os Refugiados 
(Conare), do Minis-
tério da Justiça.

Firas veio sozi-
nho, em 2014, com 
31 anos e deixou em 
Damasco, capital da 
Síria Layla e Léa, 
sua esposa e filha. 
Seu maior objetivo 
quando chegou, era 
conseguir dinheiro 
para trazer as duas 
e tirá-las da guerra e 

do inferno que estavam vivendo.
Layla conta que a filha Léa com 

pouco mais de um ano chorava 
muito com medo. Na cidade todo 
dia são seis horas sem luz (ele-
tricidade), e duas com luz, onde 
fica uma escuridão total para ten-
tar evitar bombas nos ataques do 
Estado Islâmico (EI). 

Firas teve a sua loja de tecidos 
explodida por um carro bomba 
num ataque do EI, seu irmão foi 
um capturado por eles e que com 
muito sacrifício da família conse-
guiu ser resgatado, já perderam 
primos e amigos nessa guerra 
que já leva seis anos. Vale lem-
brar que tudo começou em 2011 
com a primavera árabe e protes-
tos contra Bacher al Assad.

Vivendo num lugar em que se 
corre risco de vida eminente, 24 
horas por dia, Layla conta “Nós 
vivíamos com medo e preocupa-
dos quando alguém saía de casa, 
ficávamos rezando até o parente 
ou amigo chegar e quando chega-
va dávamos graças a Deus.” Diz 
emocionada.

Tudo o que mais eles que-
riam era sair dali. 
Os países vizinhos 
com campos de re-
fugiados como Líba-
no, Jordânia, Iraque 
e Egito também são 
lugares perigosos no 
conflito, o número de 
refugiados é grande 
e as investidas con-
tra os campos pelas 
comunidades locais 
também são outros 
problemas que so-
frem os que tentam 
fugir da guerra.

Através de um 
amigo que mora aqui 

em Brasília, na Asa Norte, Firas 
e Layla souberam que aqui é um 
país tranquilo e que recebemos 

bem os estrangeiros e  refugiados. 
Ele foi para a embaixada brasi-
leira em Damasco e pediu asilo. 
Juntou dinheiro, que também não 
é fácil, principalmente no meio de 
uma guerra, conseguiu chegar ao 
Brasil na cidade de São Paulo.

Firas conseguiu um lugar para 
morar e trabalho numa barbearia. 
Para ele não tinha folga, fim de 
semana e nem feriado. O objeti-
vo de salvar a família da guerra e 
trazê-las para cá era muito maior. 

Foram cinco meses de traba-
lho exaustivo e juntando todo o 
dinheiro que podia, conseguiu 
com que Layla e a filinha, tam-
bém viessem para cá. Layla diz 
que aqui foram bem recebidos, de 
uma forma melhor até que na Eu-
ropa, onde são tantos refugiados 
que acabam sofrendo também 
hostilidades. 

Primeiro moraram em  Vicente 
Pires e depois mudaram para 
Águas Claras e se apaixonaram 
pelo lugar. Layla diz “Aqui as pes-
soas são mais comunicativas e re-
ceptivas. Foi muito bom para nós. 
Em Águas Claras, Firas conseguiu 
montar sua barbearia e a minha 
filha tem boa escola. Ela merece 
viver e crescer num lugar tran-
quilo, ela merece viver em paz.” 
Conclui.

Eles são felizes aqui, mas se 
um dia a guerra acabar querem 
rever a família, os amigos, porque 
a saudade é grande, mesmo num 
país estrangeiro que lhes dá um 
novo lar livre de bombas e terror. 

Nada nem ninguém nunca 
substituirá o lugar de onde vie-
ram e que faz parte de suas  vidas, 

pior ainda é a possibilidade de 
nunca mais rever quem amam e 
nem saber direito como estão, a 
comunicação é difícil, não existe 
eletricidade o tempo inteiro, e as 
notícias são escassas.

Através de uma convenção 
da ONU de 1951 e ratificada por 
lei no Brasil em 1997, segundo 
o ministério, o refúgio pode ser 
solicitado por “qualquer estran-
geiro que possua fundado temor 
de perseguição por motivos de 
raça, religião, opinião pública, 
nacionalidade ou por pertencer 
a grupo social específico e tam-
bém por aqueles que tenham 
sido obrigados a deixar seu país 
de origem devido a uma grave e 

 generalizada  violação de direitos 
humanos”.

A certeza da história que está 
tão longe de nós e que por eles fica 
assim tão perto: é que a guerra é 
um grande desperdício de vidas e 
que viver num país como o nosso, 
apesar de tantos problemas, ain-
da é um imenso privilégio. Trabalhando feliz em sua barbearia

A família reunida com a filha Léa

Layla e Firas, de frente a sua barbearia, um sacrifício que deu certo

A família de Firas que ficou na Síria



13 a 19 de maio de 2017dfaguasclaras.com.br 7 

Piratas do Caribe 
A Vingança de Salazar
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papo da seMana
Stella de Domênico

Criar filhos não é fácil. Eles 
não vem com manual de 
instrução. Lembro que 

quando fiquei grávida a primeira 
vez a única coisa que pensei foi 
“não posso errar”.

Olhei para o rostinho da minha 
filha, ainda na maternidade, e tive 

os pais mundo a fora e que já fez 
algumas vítimas por aqui. Penso 
nos responsáveis por esses jovens 
e na culpa que devem carregar 
por não terem percebido o perigo 
rondando. Um perigo silencioso e 
não visível aos olhos. Um perigo 
que anda na palma da mão todos 
os dias. Não é como catapora que 
mostra a ferida no rosto.

Mas como controlar adolescentes 
o tempo todo? Como ter olhos e 
ouvidos ligados 24 horas por dia e 
saber tudo que nossos filhos fazem 
por aí? 

Mês passado a Netflix lançou 
um série que aborda exatamente 
esse tema e conta como é difícil ser 
adolescente e sobreviver diante da 
crueldade de outros adolescentes 
sem a estrutura emocional de 
uma pessoa adulta. Se já não 
é fácil quando somos maduros 
e aprendemos a filtrar alguns 

percalços, imagina para uma ex 
criança em busca de formar sua 
identidade própria. 

Sob esse ponto de vista, não 
posso fazer julgamentos. O que 
posso fazer é alertar os pais para 
que fiquem atentos aos sinais 
que podem passar despercebidos 
todos os dias e que conversem 
com seus filhos sobre todos os 
assuntos, sem medo de invadir a 
privacidade deles. Invadir é preciso 
para proteger. Faz parte do nosso 
papel. Não precisa sair chutando 
a porta, mas uma boa conversa 
pode ajudar a abrir horizontes 
para quem ainda não consegue 
enxergar além da tela do celular.

SUGESTÃO DE FILME : 
“Homens, mulheres e filhos”, 
fala justamente sobre a fase 
da adolescência e a dificuldade 
dos pais em lidar com os filhos.

uma leve crise de pânico do tipo 
tenho que fazer o melhor para que 
tudo dê certo sempre. 

E o tempo foi passando e entre 
acertos e erros (sim, eu também 
errei) ela cresceu aparentemente 
sem danos graves, porque errar 
também é natural mesmo quando 
a pretensão é a de acertar sempre.

Acontece  que os filhos 
são diferentes da gente, são 
independentes uns dos outros, 
tem interesses próprios e, pra 
piorar, sem a experiência que já 
acumulamos. Só nos resta ensinar 
com bons exemplos – porque os 
bons exemplos valem mais que 
mil palavras bonitas- e torcer 
para que eles saibam aproveitar 
o aprendizado e, assim, cometer 
o menor número de besteiras 
possíveis.

Tenho ouvido falar nesse jogo da 
baleia azul que anda atormentado 

Dialogar para não Errar

Johnny Depp, mais 
uma vez retorna 
com o impagável 

capitão Jack Sparrow, 
e desta vez a sequência 
traz o ídolo do cinema 
espanhol Javier Barden, 
como antagonista no 
papéltítulodofilme.
Com certeza o quinto 
filme dos Piratas do
Caribe irá mais uma 
vez ser uma boa op-
ção para toda família 
ir ao cinema.

SINOPSE
O capitão Salazar 
 (Javier Bardem) é a 
nova pedra no sapato 
do capitão Jack Spar-
row (Johnny Depp). 
Ele lidera um exérci-
to de piratas fantas-

mas assassinos e está disposto 
a  matar todos os piratas exis-
tentes na face da Terra. Para 
escapar, Sparrow precisa en-
contrar o Tridente de Poseidon, 
que dá ao seu dono o poder de 
 controlar o mar.

fonte: Adoro cinema

P R O G R A M A Ç Ã O
ANIVERSÁRIO DE ÁGUAS CLARAS

Dia 14 (domingo)
V Festa da Padroeira

Setor Arniqueira 

Dia 17 (quarta-feira)
19 h

Reunião do Conselho de Segurança
Sede do CONSEG

20h
Sarau na Praça 203

Quadra 203 - Águas Claras

Dia 18 (quinta-feira)
20 h

Sarau na Praça Tiziu
Quadra 104 - Águas Claras

Dia 19 (sexta-feira)

20 h
Miss Águas Claras

Shopping de Águas Claras
Av. das Araucárias

20 h
Sarau na Praça Bem Te Vi
Quadra 105 - Águas Claras




