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Em parceria com alguns 
comerciantes da cidade 

estamos lançando os cupons 
de benefícios e descontos. 
Recorte o seu e aproveite!
Em tempos de crise, nada 
melhor que ter acesso a 
produtos e serviços de 

qualidade!
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S O Ministério Público pediu que o Tribunal de 
Contas do Distrito Federal autorize uma auditoria 
para identificar órgãos e gestores responsáveis 
pela maior crise hídrica da capital.  O argumento 
dos procuradores é de que a principal culpada 
pela crise é a má gestão pública – mais até do 
que as condições meteorológicas e o aumento do 
consumo. Uma dessas falhas apontadas é o fato 
de a Adasa conceder outorgas para captação de 
água, mas sem o governo cobrar nada em troca. 
Isso mesmo depois de o GDF já ter sido chamado à 
atenção.

Em 2004, o MP de Contas já alertava sobre, 
no futuro, problemas de abastecimento. Como 
exemplo o dinheiro gasto com publicidade é maior 
que o gasto em ações práticas para prevenir a crise 
hídrica. 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/mp-de-contas-

quer-auditoria-para-apontar-responsaveis-pela-crise-hidrica-

Crise Hídrica
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No dia 6, um menor foi apreendido por roubar 2  
celulares no Parque de Águas Claras. Com ele foram 
encontrados os celulares e duas facas. Para constar, 
o parque é frequentado por cerca de 4 mil pessoas 
nos fins de semana.  Todo cuidado é pouco!

Fonte: http://www.metropoles.com/distrito-federal/

seguranca-df/menor-e-apreendido-com-celulares-roubados-no-

parque-de-aguas-claras

Menor é preso roubando 

“O belo é uma manifestação de leis secretas da 
natureza, que, se não se revelassem a nós por 

meio do belo, permaneceriam eternamente 
ocultas” Goethe, escritor

Tá valendo desde 3 abril, as novas regras do 
rotativo do cartão crédito. Os bancos não poderão 
mais deixar nenhum cliente por mais de um mês 
no rotativo do cartão, modalidade que aplica as 
maiores taxas de juros do mercado. Depois desse 
prazo, eles serão obrigados a migrar os usuários para 
linhas com condições mais favoráveis —adotando o 
parcelamento da dívida ou com taxas mais baixas. 
Se o cliente não procurar a instituição financeira 
para a negociação, o parcelamento da fatura será 
automático, mas as condições e as taxas de juros, 
tanto do rotativo quanto do parcelamento, vão variar 
de banco para banco. 

Fonte: extra.globo.com/noticias/economia/entenda-as-

novas-regras-do-rotativo-do-cartao-de-credito-21082533.html

Mudança do Rotativo do Cartão de Crédito 

Nível de água nos 
reservatórios

DESCOBERTO SANTA MARIA

 Fonte: Adasa em 11/04/2017

Volume Útil Volume Útil55,33% 53,22%

Horário da Leitura: 08h30min

A crise hídrica é vivenciada por todo o 

Distrito Federal. A quantidade de água 

usada pelo brasiliense, porém, ainda 

varia muito de uma região administra-

tiva para outra. No Lago Sul eram gas-

tos, por dia, antes do racionamento, 417 

l de água por habitante — o maior con-

sumo médio do DF. Brasília, Lago Norte 

e Park Way completam o ranking das 

regiões que mais consomem. As quatro 

abrigam 307 mil pessoas, apenas cerca 

de 10% da população do DF, mas são 

responsáveis por 33% do que todo o 

DF deveria usar por dia, segundo reco-

mendação da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Esse gasto em 24 horas 

daria para abastecer Ceilândia pelo do-

bro do tempo — cidade que tem uma 

população 38% maior do que Brasília, 

Lago Sul, Lago Norte e Park Way juntos.          

A boa notícia é que Águas Claras está 

em 20º lugar no ranking realizado em 

27 regiões administrativas do DF. Com 

consciência seguiremos economizando! 

(http://www.correiobraziliense.com.br/app/no-

ticia/cidades/2017/03/26)

Vamos continuar a ser um exemplo na economia de 
àgua no DF?

No tempo da Páscoa, deve-
mos dizer sim ao amor e à 
vida, além disso, devemos 
investir na fraternidade e lu-
tar por um mundo melhor, 
onde todos sejam solidários 
e fraternos.

 Equipe DFÁguasClaras



CORUMBÁ IV

Garantia da distribuição de água, 

principalmente para o Gama e Santa Maria. 

A obra foi retomada, sem interrupção, e vai 

benefi ciar 600 MIL PESSOAS a partir de 2018.

SUBSISTEMA BANANAL

Esta obra vai garantir mais água para 

o Plano Piloto, Cruzeiro e Lago Norte 

e vai benefi ciar 170 MIL PESSOAS

ainda neste ano.

290 MIL  
PESSOAS BENEFICIADAS

INVESTIMENTO  DE 

R$ 55 MILHÕES
 DO GOVERNO FEDERAL

A captação de água do Lago Paranoá será realizada no braço do 

Torto e contará com membranas de ultrafi ltração, uma das mais 

modernas tecnologias de tratamento. Depois de tratada, a água 

vai para dois reservatórios e, de lá, irá abastecer a Asa Norte, 

Itapoã, Lago Norte, Paranoá, parte de Sobradinho II e Taquari.

Saiba mais detalhes sobre a água em Brasília em www.brasilia.df.gov.br/brasilianorumocerto/agua

/govdf /govdf@gov_df @gov_df
Secretaria de

Fazenda

G O V E R N O  D E  

CAPTAÇÃO EMERGENCIAL
DE ÁGUA DO LAGO PARANOÁ

O GOVERNO TRABALHA PARA 
RESOLVER O PROBLEMA DA 
ÁGUA EM BRASÍLIA.
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UM JARDINEIRO
 DE VIDAS

Nosso personagem 
é o seu João, 91 anos 
de pura juventude 
e que semeia amor, 
plantas e sabedoria 
em Águas Claras e 
no mundo. 

João Pedro Rodrigues, o Seu João. 
Antes tinha o Lima, mas quando 

votou em 1945 o Lima desapareceu do 
nome e até hoje ele não sabe o porquê!

Um menino de 91 anos, carregando 
suas ferramentas de jardinagem 

(pesadas viu) e lá vai ele plantando por 
Águas Claras. Seu João é um jovem, 
mais jovem que muitos jovens! “Eu 
gosto, sempre gostei” – diz ele. É uma 
terapia, plantar, regar na época da seca, 
até as plantas que não foram plantadas 
por mim eu rego”. Se ele pudesse, sairia 
caminhando até Sobradinho, mas os fi-
lhos já não permitem e ele entende mas 
reafirma que plantar e caminhar pelo 
mundo são a sua terapia.

Além de gostar, eu tenho uma ocu-
pação. Como dizia São Jerônimo 

que também trabalhava bem velhinho, 
um dia alguém lhe perguntou o porquê 
de fazer tanto esforço estando tão velho 
e ele respondeu: que satanás nunca te 
encontre desocupado, quando ele nos 
acha desocupados, aí só chegam as más 
lembranças, muitas vezes antigas e os 
sentimentos ruins também”.

Hoje ele vai trabalhar, só que agora 
vai de carro com a filha Valdice. 

Por ele iria a pé, mas a acessibilidade ou 
a falta dela não permite. Há pouco tem-
po, no seu trajeto diário até a Estação 
Arniqueiras, ele caiu e nos contou que 
foi feio. Mas ele está aqui, firme, forte e 
fazendo a diferença.

Também nos contou e com orgulho 
que um dia plantou perto de casa 

um pé de manga e que ainda pequena 
nasceram duas frutinhas, quando foi 
ver já não estavam lá, certamente ha-

viam sido comidas. “Isso é bom 
demais, saber que alguém já co-
meu uma fruta que eu plantei”. 
Sabe aqueles bouganvilles que 
estão na beira do metrô ou as 
árvores frutíferas que muitos 
admiram diariamente? Exata-
mente! Foram plantadas pelo 
seu João.

Um exemplo de ser huma-
no, que se mantém ocu-

pado e jovem. Um ser que cuida 
do que muitos estão abando-
nando, a natureza! “A natureza 
é uma das coisas mais sublimes 
que temos, tal como os cães, os 
gatos e os animais em geral que 
também fazem parte da nature-
za. Seu João tem filhos, netos, 
além dos filhos semeados pelo mundo. 
Vê-los crescendo é uma alegria, “é um 
gozo, ajuda a preservar nosso gozo para 
a alegria”. Atualmente ele ensina aos 
netos, pois os filhos já amadureceram 
e “tudo com amor e com o sentimento 
dado por Nosso Senhor Jesus Cristo”. 

Para nosso jardineiro as plantas fa-
lam, e como falam! “As plantas são 

como as pedras, está nas escrituras, lá 
vemos uma pedra que falou e continua 
falando onde ela estiver. O patriarca 
Jacó usou uma pedra como travesseiro. 
Jacó colocou aquela pedra em forma de 
coluna e foi apontada para o céu e a un-
giu. Aquela pedra evoluiu. Será que nós 
não estamos evoluindo também? ” De 
uma pedra na estrada a um travesseiro 
de um patriarca. Vamos aprender com 
Jacó? Entreguemos a Deus as preocu-
pações, dificuldades e descansemos. As 

palavras de Deus a Jacó, foram confor-
tadoras. E as plantas? Também falam e 
nós falamos com elas.

Seu João manda um conselho para 
o ser humano, que se diz humano. 

Ele no alto de sua sabedoria está pre-
senciando o problema da preservação 
ambiental e da água que está cada vez 
mais escassa. “Acredito que daqui a uns 
vinte anos, tal como vão as coisas, não 
teremos mais água na terra, só a água do 
mar”. Para ele as pessoas deveriam ter 
começado a cuidar da natureza a pelo 
menos cem anos. Espero que ainda se 
consiga preservar o que existe. Replan-
tar, reflorestar a beira dos rios é algo tão 
sublime” fala com tristeza.

Quando viu, na última vez, o Rio 
São Francisco, encontrou um 

rio quase seco. Para quem viu esse rio 
transbordando, é triste encontrar al-
guns trechos que podemos atravessar 
a pé. Ele pede para que os Governos 
Federal e Estaduais se dediquem mais 
a desenvolver e a incentivar projetos de 
plantação na cabeceira dos rios. “Se eu 
fosse mais jovem, certamente plantaria 
umas mil ou duas mil mudas nas mar-
gens dos riachos, rios e afluentes”. O 
recado está dado!

Cidadão consciente, ele nos lembra 
que o calor está aumentando, a 

água evaporando sem conseguir con-
densar e virar chuva numa velocidade 
impressionante. “Às vezes vemos um 
riacho e dois dias depois ele já secou”. 
Complementa dizendo “basta uma se-

mente e as mãos, a terra já está lá e rece-
be com todo agrado e carinho”.

O que queremos mostrar é que se 
cada um plantar uma semente do 

bem, de consciência, de economia de 
água e de preservação quem sabe nossa 
sobrevivência poderá ser garantida.

Valdice, uma das filhas do seu João, 
entra na roda da prosa e acrescen-

ta: “antes de começarem a falar de cons-
ciência e movimentos ecológicos, meu 
pai já ensinava aos filhos a amar a natu-
reza, respeitar as plantas e os animais”. 
A família ainda sonha em ir para uma 
terra que a família tem na Bahia para 
poderem plantar muito.

O ser humano esquece que temos 
filhos e netos e que irão precisar 

da natureza e está nas nossas mãos e no 
“despertar” das autoridades.

Após uma aula sobre os pássaros 
e um ar nostálgico do canto do 

bem-te-vi, seu João diz que seguir plan-
tando, faz parte do seu ser. Águas Claras 
agradece!

“Todo bem que podemos fazer, re-
torna em alegria e em felicidade”. 
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QUANDO O BARULHO DO VIZINHO INVADE A 
SUA CASA...               POR BIA SOUTO

A poluição sonora é uma vilã e 
tanto! Não bastasse interferir dire-
tamente no humor dos moradores, 
é muito difícil de ser combatida. 
Isso porque o som se espalha na 
forma de ondas, que viajam não só 
pelo ar mas também pela água e por 
superfícies sólidas, e fazem trepidar 
nossas casas e consequentemente 
nosso cérebro.

O excesso de ruído no ambien-
te causa uma série de prejuízos à 
saúde, que podem ser temporários 
ou até mesmo permanentes. Além 
de problemas auditivos, a polui-
ção sonora pode causar problemas 
como dor de cabeça, insônia, agi-
tação, dificuldade de concentração.

Em locais onde o ruído é muito 
alto, as pessoas sentem dificuldade 
de relaxar, ocasionando mau hu-
mor, tensão, stress e angústia.

Em Águas Claras, a falta de 
respeito e o uso inadequado dos 
equipamentos de som, seja em re-
sidências, casa de shows, carros, 
áreas públicas, é a causa de desen-
tendimentos entre vizinhos, que se 
tornam agressivos por perderem 
seu direito à privacidade, resultan-
do muitas vezes em morte.

Você sabe como funciona a Lei 
do Silêncio? Quando temos inte-
resse em organizar algum evento 
social em casa, essa é uma das maio-
res preocupações — especialmente 
para quem reside em condomínios. 
O tema é polêmico e gera alguns 
mitos a seu respeito.

Ao contrário do que muitos 
pensam, não existe uma Lei do Si-
lêncio propriamente dita. Em qual 
horário posso reclamar do barulho 
do meu vizinho?

Essa é uma questão que precisa 
ser desmistificada. Não há, neces-

sariamente, um horário fixo e de-
terminado a partir do qual se possa 
reclamar.

A maioria das leis em vigência 
nos municípios prevê as 22 horas 
como limite de horário para ruídos 
que causem perturbação aos vizi-
nhos. No entanto, a faixa horária 
varia de acordo com determinadas 
situações, pois ruídos muito altos 
podem causar prejuízos à saúde em 
qualquer hora do dia.

Quais os limites dos ruídos?
Como dissemos, cada municí-

pio possui a sua própria lei a respei-
to, mas a ABNT (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas) avaliou 
os níveis de ruídos aceitáveis em 
diversos ambientes. Em imóveis 
residenciais e hospitais foram con-
siderados como aceitáveis de 30 a 
40 decibéis, enquanto que em igre-
jas esse nível pode alcançar até 45 
decibéis.

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) estabeleceu que o ruído 
é imperceptível até a casa dos 20 de-
cibéis, e até 50 decibéis é tolerável 
para a maioria das pessoas. A partir 
de 55 decibéis já é prejudicial à saú-
de e prejudica a concentração

Como funciona a Lei do Silên-
cio em condomínios?

Em condomínios — princi-
palmente de apartamentos — há 
sempre diversas reclamações, que 
variam do barulho de salto alto até 
o arrastar constante de móveis no 
salão de festas.

É nesses momentos que a Lei 
do Silêncio é acionada. A perturba-
ção do sossego é uma contravenção 
penal, e quem a desrespeita pode 
pegar até três meses de prisão ou 
pagar multa.

O morador deve observar o 

regimento interno do condomínio 
que, em alguns casos, prevê o limi-
te. Lembrando, entretanto, que ne-
nhum regimento pode se sobrepor 
à lei, mas eles podem, sim, estabele-
cer limites mais rígidos que o deter-
minado legalmente.

Diante de tudo que dissemos, 
fica claro que o mais importante é 
o bom senso.

A sua festinha vai atrapalhar o 
sono de alguém? Repense se vale 
a pena fazê-la em casa. Aquele seu 
vizinho é maleável? Tente con-
versar com ele, antes de recorrer a 
medidas drásticas, como chamar a 
polícia.

Lei do Silêncio no Distrito Fe-
deral – No DF, a Lei do Silêncio 
tem o número 4.092/08. Além dis-
so existe a A RESOLUÇÃO CO-
NAMA Nº 002 DE 1990 instituiu 
o Programa Nacional de Educação 
e Controle da Poluição Sonora – 
intitulado Silêncio, que considera 
problemáticos os níveis excessivos 
de ruídos bem como a deteriora-
ção da qualidade de vida causada 
pela poluição. A coordenação des-
te programa é de responsabilidade 
do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renová-
veis – IBAMA, juntamente com a 
participação de representantes dos 
Ministérios do Poder Executivo e 
dos órgãos estaduais e municipais 
do Meio Ambiente.

Se conversar não dá certo?
Gosto não se discute. Há os que 

apreciam um pagodão, outros gos-
tam mesmo é de música clássica. 
Contudo, decibéis são discutíveis 
e, com o respaldo da lei, vence a 
discussão quem está sendo inco-
modado, por exemplo, pelo som 

Quem tiver problemas com ruídos inconvenientes durante ou dia ou à 

noite pode entrar em contato com o IBRAM. O fiscal estuda a situação 

do estabelecimento conforme a lei. Caso haja alguma infração, o dono 

do local é punido. Para registar uma denúncia, ligue para o 156, e sele-

cione a opção 6. Ou vá até o IBRAM, no Setor Bancário Sul, Quadra 2. A 

ouvidoria do órgão atende pelo telefone 3214-5656 e pelo site: http://

www.ibram.df.gov.br/

Há algum tempo, uma jovem que cursava a faculdade de agronomia e moradora de Arniqueira teve câncer. Lar-
gou tudo para se cuidar na sua terra, Pernambuco. Sem saber o que fazer com os livros, fez pequenas prateleiras 
nos pontos de ônibus de Arniqueira e lá os deixou. Nunca mais souberam dessa menina, mas sua ideia segue até 
hoje e na parada em frente a Gerência Regional de Arniqueira, podemos encontrar uma prateleira com vários 
livros. Por causa das chuvas, parte dos livros estão disponíveis na sala da gerência. O mais curioso é que até 
pessoas que dormem na rua, sentam e viajam pelo mundo do saber. Vamos adotar um Ponto de Leitura? Basta 
doar livros na Gerência Regional ou na Escola Classe Arniqueira, no SHA conjunto 04, área especial 1. O mais 
bacana é que são alunos da escola que deram sequencia a esse trabalho.

estridente do alto falante daquele 

automóvel que, em todas as ma-
nhãs de domingo, despeja musicália 
pelo quarteirão, enquanto o ‘pé de 
borracha’ é lavado e lustrado cuida-
dosamente pelo dono.

Festas frequentes que varam a 
madrugada; música em som que se 
espalha para o imóvel vizinho, cons-
trução e reformas que não respei-
tam os horários de silêncio e outras 
situações causadoras de incômodos 
sonoros são proibidas por leis – fe-
deral e municipais. Importante: 
independente dos critérios deter-
minantes do horário de silêncio, 
poluição sonora em qualquer hora 
do dia é passível das penalidades 
previstas em leis.

A recomendação para quem 
está vitimado por esse tipo de in-
comodo é, em primeiro lugar, pro-
curar resolver a situação com uma 
conversa amigável, deixando claro 
para o interlocutor que o próximo 
passo será a denúncia. 

A questão é julgada nos tribu-
nais de pequenas causas e, na gran-
de maioria das vezes, a solução é 
rápida.

Agora, a ouvidoria do GDF tem 
recebido cada vez mais reclama-
ções, e o problema em Arniqueira 
e em Águas Claras em geral, está 
cada dia mais crônico. São várias 
casas que fazem suas festas sema-
nalmente e virando a noite e mui-
tas vezes chegando a 24 horas sem 
parar. A maioria dos moradores 
entrevistados tem medo de falar 
e até de denunciar, pois “dizem” 
que a maioria das casas são de po-
liciais. Sendo verdade ou não, algo 
terá que ser feito, o medo não paga 
o não descansar a noite ou ter uma 
tarde de domingo em família ou 
ver aquele filme na TV. Mas isso 
também está se tornando impos-
sível pois mesmo fechando todas 
as portas e janelas o som entra por 
qualquer canto. 

PONTO DE LEITURA: ESPERAR UM ÔNIBUS EM ARNIQUEIRA 
LEVA O CIDADÃO AO MUNDO DOS LIVROS                             POR BIA SOUTO
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Degustando e Comentando por Patrícia Rebelo

Bule Azul

Capa do cardápio do Restaurante Bule Azul

“Bule, palavra que vem do malaio, 

idioma originário da Malásia, foi trazi-

do pelos portugueses, de suas explo-

rações à Ásia.

Bule, recipiente em que se prepara ou 

serve a infusão de chá ou café.

Bule, sua imagem nos transporta para 

o interior das cozinhas, no coração do Brasil. Onde 

o aconchego de uma boa mesa, no calor do fogão, 

está pronto pra receber qualquer visitante com 

boas vindas.

Bule, era comum encontrá-lo dentro das cozinhas 

antigas repousando solene, em cima do fogão à 

lenha.

Bule Azul, nome de uma série de pinturas idea-

lizadas e executadas pelo artista plástico Carlos 

Scliar, que morou em Ouro Preto, antiga capital 

das Minas Gerais do Império.

A escolha do nome deste restaurante é uma ho-

menagem ao artista gaúcho e a todos, que longe 

de suas casas, buscam o aconchego de uma boa 

mesa.

Logo de entrada pe-

dimos um carpaccio. 

Delicioso! Só achei es-

tranho vir com limão?!?! 

Por que ultimamente 

tudo que pedimos para 

comer ou beber, vem 

acompanhado de li-

mão? É Coca Cola com 

limão, mate com limão 

(não existe mais sem li-

mão. Estou revoltada! E 

agora carpaccio com limão!). Enfim, separei os li-

mões e me deliciei com essa iguaria. Uma imagem 

vale mais que mil palavras...

Depois, pedimos um salmão acompanhado de 

arroz de brócolis. E um salmão acompanhado de 

arroz a piamontese. 

Sabe quando você come de joelhos? Agradecendo 

a Deus por existir comidas tão gostosas na face da 

terra? Pois é, foi o que fiz. Nooooooooooosssss-

saaaaaa! E ainda bem que existe quem faça essas 

maravilhas gastronômicas!

Tudo isso com uma música de fundo muito leve e 

confortável. Os garçons, a todo o momento, per-

guntando se queríamos mais alguma coisa. 

O que chamou a atenção, foi que a todo momen-

to, saíam pedidos feitos por hóspedes do hotel. 

A cozinha fica bastante movimentada na hora do 

jantar. 

E como Grand Finale, tivemos que dividir um Petit 

Gateau dos deuses. Minha mãe! Nem cosegui to-

mar café! Eu certamente voltarei lá mais vezes.

O restaurante também está disponível para even-

tos particulares e serve café da manhã, a La Carte 

ou Buffet, mesmo para quem não está hospedado 

no hotel.

Espaço Opcional

SERVIÇO

Restaurante Bule Azul

End: QS1, Rua 210, Lote 34 a 36 – 

Ao lado do Taguatinga Shopping

Horário:

06:00 às 0:00

12:00 às 15:00

 19:00-23:00

A recepção
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Envolvido com esse proje-
to desde 2006, só agora virou 
lei, a Lei 13.419/17.

Funciona assim: a partir de 
agora, os garçons terão direi-
to a receber obrigatoriamente 
parte dos 10% da taxa de ser-
viço paga por clientes em res-
taurantes e bares. Esse valor 
não poderá ficar integralmente 
com as empresas. A sanção da 
lei não muda o caráter optati-
vo das gorjetas nem estabelece 
a proporção a ser paga. Por-
tanto, o pagamento, ou não, da 
gorjeta continua a critério do 
cliente.

Dessa forma, a gorjeta não 
é considerada receita dos em-
pregadores e será destinada aos 
trabalhadores.  “Um justo re-
conhecimento ao trabalho dos 
garçons e atendentes em todo o 
País. Uma reivindicação antiga, 

que demorou onze anos para fi-
nalmente ser 

aprovada. Agora parte desse 
valor vai para esses profissio-
nais”, celebrou Bessa.

Bessa é frequentador de es-
tabelecimentos como o Libanus 
e o Cumarin Grill, na cidade, 
onde sempre conversa com os 

garçons e funcionários. Ele foi 
o relator 

da Lei na Comissão de Tra-
balho da Câmara e no Plenário.

A partir de agora, na carteira 
de trabalho, o empregador terá 
que anotar o valor fixo do salá-
rio e a média dos 12 meses dos 
valores provenientes da gorjeta 

paga pelos consumidores.
“Importante também para 

reduzirmos as brigas judiciais. 
Porque acontecia de o empre-
gador se apropriar de um valor 
que não era dele. Agora, os gar-
çons estão amparados pela Lei 
da Gorjeta”, finaliza o deputado.

Resta saber se isso vai au-
mentar os encargos dos empre-
sários, pois agora a gorjeta sera 
incorporada ao salário dos gar-
çons. E você, é contra ou a favor 
da lei da gorjeta? Deixe seu elo-
gio, sugestão ou reclamação nos 
comentários. Bessa é frequenta-
dor de estabelecimentos como 
o Libanus e o Cumarin Grill, 
na cidade, onde sempre con-
versa com os garçons e fun-
cionários. Ele foi o relator da 
Lei na Comissão de Trabalho 
da Câmara e no Plenário.

A partir de agora, na car-

teira de trabalho, o empregador 
terá que anotar o valor fixo do 
salário e a média dos 12 meses 
dos valores provenientes da gor-
jeta paga pelos consumidores.

Repasse da gorjeta para garçons 
agora é Lei!
POR PATRÍCIA REBELO

A lei foi relatada na Câmara Federal pelo deputado federal do Distrito Federal, Laerte Bessa, que é morador 
de Águas Claras. A obrigatoriedade do repasse da gorjeta a garçons e atendentes foi publicada no dia 14 de 
março e a lei entrará em vigor em 60 dias, em todo o Brasil.

Leia mais em:

http://g1.globo.com/politica/

noticia/camara-aprova-projeto-que-

-regulamenta-cobranca-e-pagamen-

to-de-gorjetas.ghtml

Papo da Semana por Stella de Domênico

QUANDO TUDO É PARA ONTEM

Deputado Laerte Bessa no Plenário da Câmara dos Deputados

Você também é do tipo que 
quando ouve o celular to-
car já sai correndo para ver 
a mensagem? Pode estar no 
carro, tomando banho, jan-
tando com a família, assis-
tindo a novela, no meio de 
uma conversa séria e pron-
to. Aquele barulhinho te tira 
do sério e muda o foco do 
momento na mesma hora.

Onde eu estava mesmo? O 
que eu estava fazendo? Só 
um minutinho, preciso res-
ponder só mais essa mensa-
gem. Quem nunca.

Não nasci na geração do 
imediatismo.Tudo que eu 
queria tinha que esperar. 
Tudo tinha hora e dia cer-

tos, até presente eu ganhava 
só no natal, dia da criança 
e aniversário.  Todo mundo 
ia para cama cedo. Imagina 
se era possí-
vel sair de casa 
meia noite. 
Isso nem exis-
tia. Meia noite 
a cidade esta-
va dormindo, 
quietinha, si-
lenciosa e es-
cura.

As residên-
cias tinham só um aparelho 
de televisão na sala e todo 
mundo se reunia para as-
sistir o mesmo programa, 
dividindo o sofá e a falta de 
controle remoto. Às quintas 

feiras na Sessão Coruja pas-
sava filme musical. Eu descia 
as escadas com o maior cui-
dado para não fazer barulho, 

pé ante pé, para meus pais 
não acordarem e ia ver o fil-
me bem quieta até o último 
passo de dança do Fred As-
taire. No dia seguinte ia para 
a escola bem cedo com a 

sensação de ser Judy Gar-
land.

Lembro quando a TV paga 
chegou ao Brasil. Lembro 
quando descobri o vídeo 
cassete e a possibilidade de 
rever até mil vezes meus fil-
mes preferidos quando bem 
entendesse. Lembro dos 
Trapalhões aos domingos na 
TV da casa da minha avó. 

Hoje acordei saudosista. As-
sim, com vontade de sentir o 
perfume da minha mãe e de 
comer a comida feita por ela.  
Tem dias que a gente quer 
viver no passado porque lá 
é mais seguro. Já se sabe o 
que vai acontecer e até onde 
se pode ir.

Penso que a geração de hoje 
corre tanto e exige tanto 
que acaba perdendo esses 
pequenos prazeres. Vejo as 
pessoas super conectadas e 
ao mesmo tempo tão desco-
nectadas do que é real. Esse 
imediatismo gera uma an-
siedade anormal porque 
nada pode esperar e tudo 
tem que ser para já. Será 
que é bacana viver assim?  
Vamos avaliar?Enquanto 
procuro essa resposta meu 
celular apita de novo. Perdi 
o foco. Mensagem para 
responder agora ou o 
mundo vai  acabar.

Acaba nada. Que bom!
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* não validos para produtos em promoção..Valido até dia 
30/04/2017.  

10% de 
descon-
to nos 
Bolos 

 

 

Somente 
nas lojas 
de Águas 

Claras * não validos para produtos em promoção.Válido até dia 30/04/2017.  
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*Promoção não  

cumulativa. 

* Válido até 30/04 

Av. Castanheiras — Edifício Michigan  Tel. 3542-2811 

OBRIGADO! 

Salão Studio Castelli 

Em qualquer serviço 
Das 8h as 20h 

 

30% de desconto 

Válido até: 30/04/2017  

Com agendamento Prévio 
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