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DFÁguasClaras  
deseja parabéns a Brasília!

Uma cidade de céu, 
concreto, pessoas 

incríveis e agora em 
fogo!

Antônio e Adriana

Uma família que escreve e educa! Mãe e filho são 
nossos personagens da semana com o livro escrito por 

eles  “Toninho e seu Fiel amigo Bolota”. 

ALÉM DO PRÉDIOS 
EXISTE UMA CIDADE 

HORIZONTAL
Areal, Arniqueira e ADE

GASTRONOMIA, PAPO DA SEMANA, FALANDO ÀS CLARAS, E NOVIDA-DES. É O DFÁGUASCLARAS SEMPRE PRESENTE NA NOSSA CIDADE!

Foto: Benedito Neponuceno
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S Começaram as inscrições para o 
concurso Miss Águas Claras 2017 que será 
realizado no dia 19 de Maio. O concurso 
faz parte da grade de comemoração ao 14º 
aniversário da cidade.

Inscrições,  ficha e o regulamento estão 
disponíveis no site: https://docs.google.
com/…/1FAIpQLSfp0bAN4Jxdlx5au6…/
viewform

Vale ressaltar que no ato da inscrição, a 
candidata deve ter um login no Gmail.

As inscritas deverão ter no mínimo 
18 (dezoito) anos e no máximo 25 (vinte 
e cinco), até o dia 31/12 (correspondente 
ao ano do concurso); nunca ter sido 
casada; não estar grávida; nunca ter sido 
fotografada ou filmada totalmente despida 
e ter estatura mínima de 1,70m.

As inscrições vão até 05/05

Miss Águas Claras
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Conforme prometido, a Administração Regional 
de Águas Claras, recolheu, no último 11/04, o entulho 
deixado por um morador do Park Way conforme 
noticiado na nossa página, O problema está longe 
de ser resolvido, não basta o Estado disponibilizar 
conteineres, coleta seletiva e campanhas de 
conscientização. A população tem que fazer a sua 
parte e se depender deles a mobilização está grande!.

Entulho em Arniqueira

“O homem é tão pequeninino diante do universo 
que deveria ser mais modesto.”

Oscar Niemeyer

Bicicleta: respeito!

Brasília tá chegando a terceira idade. 
Amadureceu sim, mas sua saúde anda 
mal, a cidade está doente de saúde, edu-
cação, falta d´água, serviços básicos. 
Mas nosso povo “misturado” é do bem e 
nada que uma boa bengala não faz!

57 Anos anos 

Nível de água nos 
reservatórios

DESCOBERTO SANTA MARIA

 Fonte: Adasa em 19/04/2017

Volume Útil Volume Útil55,61% 53,61%

Horário da Leitura: 14h30min

Endereço: Av. Sibipiruna, 85 - Águas Claras, Brasília - DF,

Major Joel José Pereira dos Santos 

Oficial de dia: 99969-2814

Fixo: 3190-1704

Whatsapp: 98420-8944

Foto: Benedito Neponuceno
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FIQUE DE OLHO NO VENCIMENTO DA 3ª PARCELA.

ACESSE O SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES OU LIGUE 156 OPÇÃO 3 E SAIBA MAIS.

PAGANDO EM DIA VOCÊ RODA TRANQUILO 
E FAZ SUA PARTE PARA GARANTIR MAIS 
DESENVOLVIMENTO PARA BRASÍLIA.

W W W . F A Z E N D A . D F . G O V . B R
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Marco e Adriana
Mãe e filho unidos na literatura!

sáveis sobre as obrigações e cui-
dados que se deve ter quando 
se opta por um bicho de esti-
mação.

Por serem moradores de 
Águas Claras, acreditam que 
podem e querem contribuir 
com nossa cidade e com todos 
aqueles que resolvem adotar 
um bichinho de estimação pois 
além das peripécias do Bolota, 
traz um enfoque voltado para 
a parte educativa dos cuida-
dos e responsabilidades que as 
pessoas devem ter quando se 
optam por um animal, princi-
palmente cachorros. Trata tam-
bém da importância dos cui-
dados com a saúde do animal, 
higienização e outros. 

 
Didático e interessante, pois 

além de contar a história do ca-
chorrinho de forma lúdica com 
lindas ilustrações feitas pela 
ilustradora Regiane Rocha, ele 
relata o comportamento do 
animal e chama a atenção das 
crianças e dos adultos para a 
importância da conscientização 
com os cuidados e responsabi-
lidades que devemos ter com o 
bichinho.

 

A ideia surgiu após observa-
rem a quantidade de cachorros 
que existem atualmente. Águas 
Claras, por exemplo, segundo 
pesquisas, indicam que há mais 
cachorros de estimação do que 
crianças. 

Além disso, tem um toque 
especial por ter sido escrito 
por mãe e filho. Fato esse que 
incentivará pais a compartilha-
rem ideias e momentos com 
seus pequenos.

O lançamento será nos pró-
ximos dias e nós do DFÁguas-
Claras, estaremos lá para con-
ferir as peripécias dessa família 
do bem!

E não vão parar aqui, já está 
no forno um segundo livro  
“Toninho e a festa do Bicho 
Dente”, caráter educativo e fala 
sobre escovação, saúde bucal da 
criança, etc. 

Essa família promete!
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Em Águas Claras diaria-
mente nos surpreendemos 
com personagens que fazem a 
diferença. Nosso personagem 
de hoje é um jovem escritor, 
morador da cidade com ape-
nas 11 anos, isso mesmo, 11 
anos e nosso menino Marco 
Antônio A. Román teve uma 
brilhante ideia de colocar no 
papel, uma experiência vivida 
por ele. Na nossa estória, en-
tra também a Adriana Pereira, 
formada em Letras Espanho-
las e filha de Brasília. Adriana, 
uma apaixonada por letras, 
passou para Antônio sua pai-
xão, e as letrinhas de Antônio 

se juntaram as da mãe e num 
toque mágico do mundo dos 
sonhos, escreveram juntos To-
ninho e seu Fiel amigo Bolo-
ta. Tudo aconteceu, quando 
a família “adotou” mais um 
filho, da raça shitzu, e esse 
novo membro da família deu 
origem a uma linda história.

 O livro conta a história de 
um menino que queria muito 
ganhar um cachorro de pre-
sente e finalmente esse desejo 
se realiza. No livro, além da 
história que conta as peripé-
cias do shitzu Bolota, traz um 
recado aos pais e/ou respon-

Capa do livro que será lançado em breve

ALGUMAS DICAS:

- Certifique-se de que to-

dos na casa concordam em 

ter um bicho de estimação;

-  E o mais importante, mui-

to amor e carinho para dar, 

pois o amor que você der 

, certamente, será total-

mente retribuído a você.

Querem mais? Aguardem o 

livro!
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“...ALÉM DO HORIZON-
TE DEVE TER, ALGUM 
LUGAR BONITO PRA VI-
VER EM PAZ...”, PEDIMOS 
LICENÇA PARA CITAR Ro-
berto Carlos, mas existe sim um 
horizonte, além de Aguas Cla-
ras vertical  temos a horizontal, 
composta por Arniqueira, Areal 
e ADE, formando  um paraíso 
conhecido como a poligonal de 
Águas Claras.

Em enquete recente realiza-
da por nosso site, verificamos 
que 55% dos moradores (da 
vertical) conhecem a parte ho-
rizontal, 25% não conhecem e 
22 % não sabem nem a existên-
cia da área horizontal (quadro 
abaixo)

A área horizontal de Águas 
Claras, ainda é o que se chama 
de “invasão”. Favor não con-
fundir com favela! Com a Ação 
Civil Pública de 2008, as obras foram 
proibidas, mas a regulamentação está 
próxima e com isso o investimento 
do Estado poderá ser maior, mas não 
deixa de estar presente em reformas 
de praças, operação tapa buracos, co-
leta seletiva de lixo, segurança e muito 
mais.

A Administração Regional criou 
uma Gerência de Arniqueira para fa-
cilitar a comunicação dos moradores 
dessa área que nem sempre tem a pos-
sibilidade de ir para o setor vertical. E 
como funciona! Os gerentes são aten-
ciosos e de uma presteza ímpar!

Muitos reclamam que nossa cida-
de não tem escolas e creches, mas tem 
sim! Em Arniqueira temos uma escola 
do ensino fundamental e no Areal são 
mais 5 escolas públicas entre creches, 
ensino fundamental e uma escola téc-
nica.

Posto de Saúde? Também tem no 
Areal, na QS 06 existe um que por si-
nal funciona bem encontrando-se em 
plena campanha de vacinação! Existe 
ainda o posto da Saúde da Família que 
fica cerca do Pistão Sul. Vale lembrar 

que esta área também é Águas Claras, 
bem como o Taguatinga Shopping, a 
Católica e outros.

Existem  parques com equipamen-
tos PEC – Ponto de Encontro Comuni-
tário sendo  que um deles que mesmo 
antes da entrega formal, já está sendo 
utilizado pela comunidade.

Os moradores da horizontal, sen-
tem uma certa discriminação e divisão 
das áreas. Acham que os olhares dos 
prédios para cá é meio distorcido. Mas 
em clima de cidade de interior, todos 
dão bom dia, o comércio em alguns 
casos funciona a base do “pendura”. 
Existem diversos grupos de Whatsa-
pp de moradores, síndicos, policiais, 
a turma da Administração Regional, 
políticos que zelam pela comunidade 
e empresários. Outra coisa bacana é a 
consciência de que o Estado não é o 
único responsável por resolver todos 
os problemas. 

Constantemente vemos nos gru-
pos, chamadas para plantar flores nas 
praças, reformar uma calçada, ratear 
um contêiner e por aí vai. Também 
fazem reuniões! Uma delas com a pre-
sença do Comandante-Geral da Polícia 
Militar e o 17º Batalhão para ensinar 
e orientar síndicos, porteiros e mo-
radores sobre questões de segurança. 
Arniqueira possui também, uma patru-
lhinha que funciona de segunda a sexta 
em horário comercial via telefone ou 
WhatsApp. 

Os moradores aproveitam o máxi-
mo possível o comércio local para suas 
compras, além de procurar sempre 
contratar mão de obra entre pessoas 

que aqui vivem. Falando em compras, 
descobrimos que 7 entre 10 comer-
ciantes de Aguas Claras vertical, fazem 
suas compras aqui e revendem aí ou lá.

São 9 linhas de ônibus que levam 
pessoas para todos os lugares, existin-
do ainda a famosa integração; que por 
5 reais, você pega o ônibus e tem 1 hora 
para entrar em outro ou no metrô.

A maioria do comércio é composta 
por pequenos e médios empresários, 
muitos com algum conhecimento so-
bre empresa e outros com nenhuma, 
vão chegando e vão ficando. Aí entra 
a Gerência de Arniqueira que cataloga 
os comerciantes orientando cada um e 
os ajudam com dicas de como melho-
rar seu “estabelecimento”.

Falando em comércio, uma grande 
novidade. A Administração Regional 
da cidade disponibilizará uma sala na 
Gerência de Arniqueira onde funcio-
nará o Espaço do Empreendedor, com 
a presença do SEBRAE-DF que estará 

junto à comunidade orientando, fazen-
do palestras e cursos. Um luxo!

Resumindo, apresentamos um 
pouco do que existe aqui no horizonte, 
deixando coisas pouco conhecidas por 
alguns, como uma horta orgânica que 
supre muitas bancas nas feirinhas da 
cidade e o melhor de tudo...temos uma 
bela cachoeira, sim, uma cachoeira, 
que pede socorro por culpa do homem 
mas está lá para quem quiser usufruir.

Esperamos que com esta matéria a 
diferença entre prédios e casas deixe 
de existir. Pode parecer uma campanha 
de pacote turístico, mas convidamos: 
“CONHEÇAM ÁGUAS CLARAS 
EM SUA TOTALIDADE”

ALÉM DOS PRÉDIOS EXISTE UMA CIDADE 
HORIZONTAL SIM SENHOR!
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Papo da Semana por Stella de Domênico

Por volta da meia noite de 
ontem, no prédio vizinho, 
uma mulher gritou por so-
corro. Em poucos segundos 
muitas luzes acenderam e 
vários curiosos botaram 
suas cabeças pela janela 
para tentar ver ou ouvir o 
que estava acontecendo, 
inclusive eu.

 E assim ficamos por algum 
tempo observando o mo-
vimento de entrada e saída 
dos policiais e ambulância . 
Em vão. Pelo menos eu não 
entendi o motivo do grito 
de socorro e fui dormir sem 
saber o que, de verdade, 
ocorreu ali. O que eu real-
mente vi é que a curiosida-
de pela vida alheia move o 
mundo. A gente deveria ter 
olhos com a função binó-
culo.

Hoje no salão de beleza 
enquanto pintava as unhas 
observei o papo das ma-
nicures e outras clientes: 
“Fulana é simpática, adoro 
o programa dela”, comen-
tou uma mulher gorda. “É 
nada”, retrucou uma velha 
de cabelos mal tingidos, “ 
Meu marido já trabalhou 
com ela e me contou que 
ela não é nada do que pa-
rece”, disse cheia de razão. 

E o assunto discorreu por 
algum tempo. Mudaram só 
os personagens. No fundo 
todos ali estavam interes-
sados em saber um pouco 
sobre a vida do outro. Isso 
sem contar as conversas 
paralelas a respeito das fo-
focas do bairro. 
Maria que ca-
sou, marido que 
traiu, beltrana 
que está ma-
gra demais ou 
gorda demais 
ou feia demais. 
E todo mun-
do dando pita-
co na vida de 
todo mundo. E 
eu, só escutan-
do. Adorei sa-
ber, por exemplo, de uma 
que foi trocada por outra 
mais novinha e agora des-
cobriu que o ex é corno. 
Perguntei se ela não ia dar 
um jeito de fazer com que 
ele descubra para sair por 
cima. “Pra que ? E perder a 
chance de me divertir com 
isso ?  Quer vingança me-
lhor que essa ? “ Tem toda 
razão a moça. Melhor eu 
ficar quietinha e me diver-
tir também.

E que tal as revistas que 
mostram as personalida-

des do momento ? Todas 
as mulheres, sem exce-
ção, são magras, ricas, lin-
das e muito, mas muito fe-
lizes. E pior: estão amando 
e sendo amadas com uma 
profundidade e uma cer-
teza que chega a ser co-

movente e que, muito 
provavelmente, vai du-
rar até a próxima edição. 
Mas é o tipo da notícia que 
vende e sempre há quem 
consuma toda essa baba-
quice. De um lado há um 
mundo de gente querendo 
saber como vivem, o que 
comem, vestem, por onde 
andam e o que pensam as 
pessoas que expõem suas 
vidas como quem troca de 
roupa. Do outro lado há ou-
tro tanto de gente querendo 
aparecer de qualquer ma-
neira. No fundo é a mesma 

curiosidade que nos moveu 
ontem, só que vinda de ou-
tra janela.

É por essas e outras que os 
reality shows fazem tanto 
sucesso no mundo todo. 
Simplesmente porque po-
demos observar sem ser 
observados. Podemos xe-
retar a vida de uma pessoa 
do conforto do nosso sofá 
e melhor, com o controle 
remoto na mão. A gente 
fica lá, que nem um vizi-
nho fofoqueiro, esperando 
o próximo grito de socor-
ro. Depois é só mudar de 
canal.

O cinema e o teatro tam-
bém funcionam como se 

fossem janelas abertas. 
Quando um filme nos faz rir 
ou chorar deixamos de ser 
espectadores e viramos, 
de alguma forma, perso-
nagens. Funciona mais ou 
menos como se pegásse-
mos um sentimento em-
prestado.  Aqui em casa, 
por exemplo, tem filme 
para descansar a cabe-
ça ou relaxar e filme para 
movimentar e fazer pensar. 
Cada janela tem sua hora. 
Posso abrir qualquer jane-
la. Isso não quer dizer que 
eu vá espiar o tempo todo.  

Às vezes o melhor a fazer é 
fechar tudo, as janelas e os 
olhos.

Quem abre a janela quer 
ver e pode ser visto.  As 
borboletas podem entrar. 
Os mosquitos também. É 
preciso saber lidar com os 
bichos. Tem dia que bate 
sol.  Tem noite que chove 
e molha tudo. 

O vento entra e renova o 
ar. Ou venta forte e ba-
gunça o que já estava no 
lugar. Pode entrar chei-
ro de fumaça e fuligem, 
mas também pode entrar 
o perfume da terra mo-
lhada. Tudo faz parte. Não 
dá pra viver fechada todo 
o tempo. E ficar o tempo 
todo exposta também não 
é legal. Para isso existe a 
possibilidade de abrir e 
fechar. Ou não seriam ja-
nelas. E não teríamos es-
colha. E sem escolha, não 
tem graça.  Afinal de con-
tas, para que serve viver 
se não podemos escolher 
a vista que queremos para 
nossos olhos ?

Eu quero vista para o 
mar. É o que meus olhos 
querem ver.
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Degustando e Comentando
PATRÍCIA REBELO

VILLA  CARIOCA

Alamenda Gravatá – Qd 
301 Conj. 10, Lote 03
Tel: 3039-7080

Horário de funcionamento: 
2ª a 5ª: 16:00 a 00:30
6ª e sábado: 16:00 as 02:00
Domingo: 12:00 as 02:00

Conta com espaço  
kids, wi-fi, acessibilidade.

Aceita todos os cartões 
de crédito e débito

/Barvillacarioca

O Rio, ah o Rio. Que 
saudades! Cidade onde 
passei minha infância e 
adolescência. Onde co-
nheci o samba e apren-
di a amar o carnaval. O 
bar e restaurante Villa 
Carioca me trouxe to-
das essas lembranças de 
volta. Com um ambien-
te pra lá de divertido, 
onde as luminárias são 
chapéus de malandro e 
o telão está sempre to-
cando um DVD de sam-
ba ou pagode. Até a cal-
çada de Copacabana é 
igual na entrada do bar.

É um pedacinho 
do Rio, sem dúvida! O 
chopp geladíssimo. O 
lugar vive lotado e de 
quinta a domingo tem 
fila com lista na porta. 
As pessoas são anima-
das (quem não seria?), 
falando muito e rindo 
muito. 

A decoração é o 
must do lugar. Mesi-

nhas de madeira, com 
cadeiras na calçada, 
brinquedoteca paras os 
menores e os garçons 
todos vestidos a cará-
ter, a garçonete que nos 
atendeu também. To-
dos muito simpáticos e 
atenciosos. 

O carro chefe do lu-
gar é a carne de sol com 
aipim (mandioca, pra 
quem não é do Rio), 
mas antes de entrar e 
cair dentro, pedimos 
um carpaccio, que es-
tava muito gostoso, o 
que me surpreendeu, 
por ser um bar de estilo 
mais popular. Bem ser-
vido, acompanhado de 
torradinhadas. Valeu a 
pedida.

Em seguida, fomos 
direto ao carro chefe. 
Dá uma olhada na foto! 
Preciso dizer mais algu-
ma coisa? O prato serve 
3 pessoas tranquila-
mente, e é simplesmen-

te D I V I N 
O!  

A mandioca, que 
nem gosto tanto assim, 
estava tão fritinhha e 
sequinha, que pratica-
mente comi mais man-
dioca do que carne sol. 
Vale a pena experimen-
tar.

Para copletar a noite 
muito agradável, pedi o 
Petit Gateau com bola 
de sorvete. Fui ao céu! 
Eu, que adoro chocola-
te, fique maravilhada!

Quem estiver com 
saudades do Rio, não 
pode deixar de fazer 
uma visita ao Villa Ca-
rioca de jeito nenhum! 
É como se você estives-
se na Lapa de novo!

O BAR VILLA CARIOCA CONSEGUE 
TRAZER UM PEDAÇO DO RIO PARA 
NOSSA CIDADE!

O MAIS CARIOCA DOS BARES

ESPAÇO PARA CRIANÇAS
A MARAVILHA DA CARNE DE SOL COM MANDIOCA
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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.  

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 


