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distribuição gratuita

E a festa continua
nos 14 anos da
cidade

A programação continua animada com shows e eventos culturais
pela cidade, em comemoração ao
seu mês de aniversário. pág. 05
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Daniela Auriema
Acompanhe os
eventos para o
aniversário de
Águas Claras aqui
no nosso jornal

Uma história de coragem e determinação de uma mulher transsexual,
que conseguiu, apesar de todas as
adversidades 
impor sua condição
de vida com simpatia e bom humor.
pág. 06

http://www.dfaguasclaras.com.br/download-impresso/

O Restaurante Salvi
no Hotel S4 
Residence
oferece além de um
excelentee variado cardápio, uma deliciosa feijoada dando um show de
gastronomia e conforto
num ambiente agradável para seus clientes.
pág. 04
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foto: Patrícia Rebelo
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NÍVEL DOS
RESERVATÓRIOS

Acidentes
com ciclistas
podem ser
evitados

Plano de
Racionamento
da CAESB

56,27%

falando às Claras

Com as últimas notícias do atropelamento de uma ciclista
por um ônibus em um cruzamento da Avenida Araucárias com
a Avenida Pau Brasil, a preocupação com as ciclovias voltam
a tomar conta do noticiário, e foi pensando nesse tipo de
acontecimento que o Ministério das Cidades lançou “A Cartilha do

Descoberto

Ciclista”, disponível em PDF no site do ministério.
É fato que a maioria dos acidentes de trânsito podem ser
evitados e pensando nisso o DFÁguasClaras destaca algumas das
mais importantes medidas de segurança para quem quer pedalar

53,79%

tranquilo.
Retrovisor é item obrigatório, de preferência o par, e o capacete é item opcional só
recomendado para quem atinge velocidades muito altas pedalando e/ou descendo
ladeiras no caminho.
Pedale sempre no mesmo sentido dos demais veículos,
nunca na contramão. Ciclista que pedala no sentido oposto está sendo enganado por uma terrível e perigosa ilusão
de ótica.
Sinalize antes de virar. Ocupe a faixa e tenha certeza
de que os motoristas atrás de você estão te vendo.
Não ultrapasse ônibus parado no ponto.

Santa Maria

arte: Rafael Souza

“Chega um momento em sua vida, que você sabe:
Quem é imprescindível para você, quem nunca foi,
quem não é mais, quem será sempre!”

EXPEDIENTE

Charles Chaplin

Águas Claras
também está na briga
pela Comida de Buteco
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Dos 22 botecos em Brasília que participam do
famoso festival “Comida Di Buteco”, Águas Claras
participa com duas casas; o Fim da Linha Bar &
Wash com o seu “Red Hot Chilli Peppers” e o Rio
Butiquim com o “Pescoço do Butiquim”.
O festival que vai até o dia 7 de maio elegerá o
melhor boteco do país.
Os votos são dados por um júri e pelo
público valendo 50% cada. São 4 categorias a
serem avaliadas: petisco, atendimento, higiene e
temperatura da bebida.
O concurso, na primeira
etapa de duas, irá eleger o
melhor boteco da cidade
e na segunda o do país.
Vamos torcer para
que o melhor de Brasília
seja daqui de Águas
Claras. E agora é só
provando para saber.
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Salvi Restaurante
no S4 Hotel sob
nova gerência
Patrícia Rebelo

E

u ADOOOOROOOO
feijoada! Será que
alguém não gosta? Eu
descobri, que o restaurante que fica no
subsolo do Hotel S4,
abre ao público em geral, 7 dias na semana.
Olha que maravilha! E
tem
estacionamento
GRATUITO no hotel.
E mais! Essa semana foi dia de feijoada
no Salvi Restaurante.
Delícia gente! Buffet
farto, comida gostosa,
ambiente agradável.
Quem gosta de feijoada não vai se arrepender.
Para quem não sabe,
o restaurante do Hotel S4 agora está sob
nova direção. A nova
proprietária, Mariana
Salviano, resolveu inovar e acrescentar ao
cardápio uma deliciosa

foto: Patrícia Rebelo
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Os atendentes são super solícitos e assim que tem alguma coisa
suja na mesa, eles correm para recolher. Além de serem muito simpáticos, o que é difícil de ser ver
em Brasília.
Se você preferir, tem o serviço
a La Carte também e o cardápio é
bastante variado.
As sobremesas variam todos os
dias. Tinha pudim de leite, e uma
torta de musse de limão. Eu, que
nem gosto de limão, caí dentro de
tão bom que estava.

Serviços:

Café da manhã:
de 2ª a 6ª feira das
6:00 as 10:00
Sábados, domingos e
feriados das
6:00 as 10:30

Uma deliciosa salada
bem variada

A famosa feijoada dos sábados
feijoada aos sábados. Dá uma sacada nas fotos!
A feijoada é servida em panelas de ferro com as carnes separadas, do jeito que eu gosto. Torresminho, couve e laranja finalizam
o acompanhamento. Mas, para
quem não come feijoada, tem um
buffet gigante de frutas e saladas.
Tem também linguiça e frango.
Tudo muito bem temperado e gostosíssimo!
As mesas ficam do lado de fora,
em uma ampla área coberta super
agradável, onde fica, também, a
brinquedoteca.

Almoço: 12:00 às 15:00
Todos os dias
foto: Patrícia Rebelo
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Jantar: 19:00 às 22:30
Todos os dias
Preço: Dia de semana
R$45,90
Fim de semana
R$47,90
À noite: Caldo a vontade
R$17,90

O diferencial do Salvi é o Pub do
restaurante que fica aberto o dia
todo, muito aconchegante e com
várias seleções de bebidas diferentes e funciona até o último cliente.
E agora, Mariana está a procura de um músico para tocar lá
aos sábados. O que já e bom pode
melhorar ainda mais!

Endereço: Rua 36 Sul, Lote
15, Loja 16 – Hotel S4

PAPO DA SEMANA

BRASILEIROS

O

melhor do Brasil são os brasileiros. Digo isso porque até pouco
tempo atrás estávamos nos estapeando e brigando com familiares e
amigos em rodas de conversa por conta de divergências políticas. Cada um
agarrou a sua bandeira e mandou ver.
Foram meses de verdades absolutas
saídas de bocas nervosas e famintas
do convencimento alheio. Foram meses de brigas e bate boca nas redes
sociais que ficaram cheias de textões
inflamados com informações que nos
chegavam com menos de um terço de
verdade e muito mais manipulação do
que nossos piores pesadelos poderiam
imaginar.
Hoje, diante de tanta barbaridade
e canalhice exposta, diante de tantos
nomes de homens e mulheres que nos
representaram e estão sendo desconstruídos dia a dia pela imprensa que nos
bombardeia de todas as formas, eu me
pergunto se valeu a pena.
Valeu a pena ver o Brasil dividido
em duas cores primárias ? Reflita.
Ontem, só para brincar um pouco

com a situação, tive a paciência de
contar quantas vezes Jornal Nacional, só no primeiro bloco, mencionou
o nome daquela empreiteira que ninguém mais aguenta ouvir falar.
Foram trinta e sete vezes. Trinta
e sete vezes, repito. O assunto
corrupção no Brasil está tão enraizado no nosso dia a dia que
não nos causa mais o impacto
de status de absurdo que deveria causar. É como um filme de
terror que assustou na primeira
exibição mas que na trigésima
sétima não faz nem cócegas.
Todos os dias o mesmo filme de
terror. Todos os dias os mesmos
personagens desse filme de terror. O mesmo roteiro. Os mesmos atores.
Enquanto isso, e fico mesmo muito
brava quando penso, vejo crianças em
escolas sem uma educação decente.
Vejo gente morrendo de dor jogada
no chão dos hospitais despreparados
financeiramente para recebe-las. Vejo
fila de pessoas desesperadas por uma

Stella de Domênico
vaga de emprego em um país onde
carteira assinada vale mais que olho
em terra de cego. Isso sem mencionar
o preço altíssimo que pagamos de impostos e juros. Quem frequenta supermercado sabe muito bem do que estou
falando. Os produtos que consumimos
estão entre os mais caros do mundo.

Tudo isso graças aos vagabundos
que sumiram com o dinheiro dos nossos impostos e aos grandes empresários que deixaram sua parte do bolo
em contas no exterior.
O lado bom dessa história toda é que
pela primeira vez vejo gente importante perdendo aquela máscara cínica e

correndo o risco de ir para a cadeia.
E a convicção de que de um lado
estava o bem e do outro estava o
mal vai aos poucos perdendo terreno
graças à uma percepção da sociedade brasileira de que a pauta a reivindicar é única e não mais partidária e
dividida entre mortadelas e coxinhas.
E à sociedade brasileira vale a
reflexão de que todos fomos
e ainda somos vítimas dessas
quadrilhas de engravatados
sorridentes que nos acenam
todos os dias pedindo votos
besuntados com o mais caro
dos óleos de peroba em suas
caras. Tenho nojo dessa gente.
Não podemos continuar permitindo essa farra.
De uma mistura equilibrada
entre o vermelho e o azul nasce a cor violeta, que segundo
os entendidos simboliza respeito, dignidade, devoção, piedade,
sinceridade, espiritualidade, purificação e transformação. Tudo que precisamos agora.
Os brasileiros estão mudando o
Brasil porque o melhor do Brasil ainda é o brasileiro.
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O Parque de Águas Claras é a fonte principal
de lazer da cidade

com seus b
ichinhos de
estimação, e ainda só

para completar um toque romântico, as ruas
e praças tem nomes de
pássaros e árvores da
fauna e flora brasileira.
E por falar em praças, são elas que proporcionam a população,
aparelhos de ginástica, parquinhos infantis,
quadras de skate, espaço para os pet´s e uma
horta vertical para toda
a população aproveitar.
Sem dúvida nossa cidade é um exemplo de
bem viver, de qualidade
de vida e de c
 idadania.

foto: Mônica Indig

ossa cidade, no dia
6 de maio, completa mais um ano,
assim como uma adolescente de 14 anos que
cresceu demais para tão
pouca idade.
Águas Claras hoje se
apresenta como uma
cidade completa, onde
seus moradores encontram várias opções de
lazer, trabalho, estudo e
alimentação.
São bares e restaurantes como os melhores
de Brasília, os colégios
de ponta como os do plano e diversas faculdades
com um ensino superior
de alto nível.
Cinema diversão e
ainda o belo parque que
contempla a população
da cidade com quadras
poli esportivas e trilhas
lindíssimas para caminhadas.
Águas Claras cresceu
nestes 14 anos como
uma pequena São Paulo
de prédios altos com uma
infraestrutura de luxo fazendo daqui um exemplo
de cidade vertical, e tudo
isso dentro do DF.
Quem mora aqui ama
e não quer sair, tem
aquele gostinho de aconchego e de cidade de interior, onde famílias passeiam nos fins de semana

No mês do aniversário quem
fica com o melhor presente é a
população. Eventos de todos os
tipos preenchem a festa dos 14
anos da cidade

foto: Benedito Neponuceno

Parabéns
Águas Claras!
N

As praças que oferecem aparelhos de ginástica
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A FESTA
Águas Claras recebe
distribuição
de livros gratuita
em seu aniversário
No aniversário de Águas
Claras, 6 de maio, a cidade será presenteada com
uma grande distribuição
de livros gratuitos. Serão
22 mil exemplares do título
“Em Busca de Esperança”.
O livro é de autoria de Ellen White, uma das autoras
mais traduzidas do mundo.
O projeto é uma forma
de incentivar o hábito de
leitura entre os 140 mil habitantes da cidade.
Os livros serão distribuídos em três pontos:
Águas Claras Shopping,
Pão Dourado e Felicittà
Shopping (antigo Que), a
partir das 10h45. A novidade fica por conta de um
“caixa eletrônico”, onde
o leitor recebe um cartão
que, ao ser inserido na
máquina, permite com que
a pessoa “saque” um desses livros. Uma fanfarra
também irá homenagear a
cidade pelos seus 14 anos
de emancipação.

foto: Benedito Neponuceno

Feira PET e KIDS
7 de maio

das

10 às 19h

Será no Parque de Águas
Claras no estacionamento
em frente a Administração
do parque. Serão oferecidas atividades lúdicas educacionais adaptadas a diferentes faixas etárias com
dicas de saúde e propostas
de atividades junto a natureza para os que desejarem
se levar a sério, junto com
seus pais, uma mudança de
hábitos.
No caso dos animais domésticos, os organizadores
da Feira oferecerão aos donos dos bichinhos sugestões para eles também adotarem hábitos saudáveis. E,
para os pets, a Feira realizará consultas gratuitas,
exames clínicos e laboratoriais, vacinação antirrábica
e outras vacinas.
Feiras como essa tratando sobre medicina preventiva são realizadas em
todo o Brasil. O objetivo
deste programa é colaborar para o estabelecimento
de um estilo de vida mais

saudável e feliz, gerando
significativa economia para
o governo e as famílias nos
gastos relacionados ao assunto.

No DF Plaza
No sábado, à partir das
13h, no espaço infantil,
personagens
fantasiadas
vão criar um clima de diversão para a criançada.
Às 17h, a apresentação
da peça O Mágico de Oz,
pela companhia teatral Néia
e Nando, vai encerrar o dia
de forma bastante animada.
No domingo, começa às
9h, com um passeio ciclístico infantil.
Para participar, basta
fazer a inscrição gratuita,
no sábado (6), durante a
programação. Os inscritos
vão ganhar uma camiseta e uma medalha ao final
da participação. O passeio
acontecerá no estacionamento externo do complexo DF Century Plaza. Focado no público infantil, a
atração do dia é a Banda
Lupa Kids.
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Bela, feminina,
sensual, ama as
mulheres e... é Trans

Daniela Auriema, uma
paulista de 34 anos que
com muita simpatia,
conta aqui a sua história
de transformação
fotos e reportagem: Mônica Indig

Fazendo da fotografia, seu momento de lazer

Personagem

N

ascida em São
José do Rio Preto
formada em engenharia da computação, é bancária, mora
em
Brasília
desde
2010 e tem por Águas
Claras, onde
atualmente
reside,
uma grande
empatia por
lembrar sua
terra
natal,
São Paulo.
Foi quando
criança, em
São José, que
ainda menino
c omeçou
a
perceber que
havia
algo
de diferente
dentro “dela”,
não conseguia se sentir como os outros

 eninos, queria as roupas e brinm
cadeiras das meninas e por meninas nunca deixou de gostar. Daniela é lésbica!
Como assim? Ela nasceu homem, virou mulher mas sua preferência jamais mudou, nunca deixou de sentir
atração
sexual e afetiva
pelas mulheres.
Essa alma
paradoxal fez
com que se
transformasse em um ser
humano forte, que não
tem
medo
de
mostrar
a cara e de
desmistificar
a imagem do
transexual marginalizado pela sociedade. Ela está dentro dos 10%

que não estão no mercado do sexo
dentro do 1,4 milhão de transexuais que vivem no país e que não
conseguem trabalho por preconceito e exclusão.
Foi uma guerra contra o mundo
machista de um Brasil que bate o
vergonhoso record de
ser o país que mais
mata homossexuais
por ano, e que a
cada 28 horas morre um LGBT. Ela
superou esse mar
de
preconceitos,
e
preconceitos
estes de transe
xuais que não
aceitam que ela
goste de mulher,
de transfóbicos,
homofóbicos,
de mulheres e
até mesmo de
lésbicas que
ainda
não
conseguem
vê-la como
mulher.
Mas Daniela sabe
bem como
se colocar
na
sociedade,
e sobrepor a intolerância. É bem
resolvida, bem sucedida, inteligente e de uma maneira simples

de 
encarar a vida ela fala que “A
minha felicidade não impede a sua.
Cada um que viva do seu jeito”. Ela
fala sorrindo.
Sua transformação foi outra batalha que envolveu, cirurgia a laser para remover pelos, colocação
de prótese mamária, diminuição
do pomo de adão e cirurgia para
a construção de uma neo-vagina.
Uma sequencia de cirurgias complexas e dolorosas que foram feitas
ao longo do tempo, além de antes
ter passado por longas sessões de
terapia.
Após o fim de toda luta cirúrgica e hospitalar, veio a jurídica onde
ela trocou nos seus documentos o
sexo e o nome que tinha masculino, que por sinal ela não gosta de
falar, por Daniela Auriema.
É uma pessoa que nunca d
 uvidou
do que queria, e hoje tem a compensação de todo sacrifício que fez.
Daniela é uma mulher realizada,
já namorou com outras mulheres, faz da
fotografia o seu
hobby predileto
e sabe aproveitar a vida.
Agora sua
família e amigos não conseguem mais
vê-la
como
homem ou um
ser diferente,
ela é uma mulher comum,
amiga e amada por todos
que a conhecem.
Daniela
é
o tipo de ser
humano que
nasce
para
quebrar preconceitos, regras e mostrar
ao mundo que
a gente é o bicho mais complexo da terra, sem
fórmula certa e que tem a principal
obrigação de ser feliz.
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ParCão, a alegria
dos Pet´s

A Cabana:
das livrarias
para o cinema

fotos e reportagem: Mônica Indig

Águas Claras mais uma vez inovando,
presenteia a sua comunidade com
os agradáveis ParCães

D

Onde encontrar
os ParCães?
Quadra 107 (Praça
das Araras)
Quadra 301 (com
dois equipamentos)

U

Praça entre a rua 07
Sul e a Ipê Amarelo
Praça Estação do
metrô Águas Claras

Maria Cecília com seu fiel Chico

Aqui posso deixá-lo sem
coleira e sem guia e ele
ainda brinca com os outros
cachorrinhos.” Afirma Maria Cecília.
A iniciativa foi da Administração de Águas Claras e
teve um custo em torno de
128 mil reais atendendo a
um pedido da comunidade
e dos donos de pets.

Quadra 208
(Praça Sabiá)
Praça entre as ruas
30 e 31 Sul
Estação do metrô
Concessionária
Quadra 210 (Praça
Martim Pescador)

O animado ParCão ao lado da estação Concessionárias

CINEMA E CULTURA

m local reservado
para que os donos
de cães possam
levar seus bichinhos sem
preocupação, alí eles podem ficar sem a guia e interagir com outros animais
tendo toda a segurança de
ficar ao ar livre em um lugar cercado com espaço
para correr.
Os ParCães são gramados
e de tamanhos variados dependendo do lugar com bancos para os donos enquanto
seus pets b
 rincam.
Em cidades desenvolvidas do mundo como Londres e Nova York, os ParCães são uma iniciativa de
cidadania e respeito aqueles que não gostam de animais por perto.
Os donos dos pets apoiaram muito o espaço tendo
a 
responsabilidade com o
local de catar os dejetos
de suas mascotes e evitar
desentendimento entre os

animais.
Maria Cecília, dona do
Chico, um simpático shih
tzu, diz ter adorado o ParCão. “Eu fico bem mais
tranquila vindo para cá, é
mais seguro e não tem risco dele atravessar uma rua.

7

o aclamado escritor William P. Young, o seu mais famoso best-seller de
2007 “A Cabana” chega as telas do cinema dez anos após o lançamento do livro.
Ele vendeu mais de 17 milhões de
exemplares e a viagem espiritual de que
trata a estória encantou o mundo.
O tema fala de espiritualidade sem impor qualquer tipo de religião, é mais uma
concepção da fé no
momento em que o
personagem principal busca na fé alívio pela dor da perda de sua filha.
Retorna anos depois através de um chamado, a uma cabana onde supostamente ela fora morta.
O enredo é espiritual numa narrativa
de auto-ajuda, peca um pouco pela fraca
interpretação de Sam Worthington, protagonista de Avatar, mas se sustenta com
a ganhadora do Oscar Octavia Spencer no
papel de Deus assim como está no livro.
Vale a pena conferir para aqueles que
leram a obra de William P. Young e para
os que ainda não tiveram a oportunidade.
Uma mergulho numa bela viagem por
dentro da alma.
por: Mônica Indig

