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Mercado imobiliário volta a crescer
Depois da queda no mercado no fi
 nal de 2016, a
procura por imóveis em Águas Claras, nesse 
início do ano de 2017 volta a subir
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PERSONAGEM

André Ruvenal
Cospe fogo,
barman e
pizzaiolo entre
outras coisas.
Esse baiano
de 34 anos
que fez de
Águas Claras
um segundo
lar, conta aqui
sua história e
diversidade de
talento. pág. 06

foto: Mônica Indig

DEGUSTANDO E COMENTANDO

FriendsDog
O Hot Dog, pra lá
de especial, que incrementa a cidade
com um simpático
atendimento e um
cachorro quente
delicioso
pág. 04
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NÍVEL DOS
RESERVATÓRIOS

Acabou o desrespeito!
Parque Sul está
preservado

Plano de
Racionamento
da CAESB

54,83 %

falando às Claras

foto: Mônica Indig

Descoberto

A área isolada do Parque Sul, agora respeitada

Parece que agora o Parque Sul será r espeitado.
A Administração já tinha planejado a operação com antecedência para resguardar o
parque e a AMAAC mostrou na Rede Globo o d
 escumprimento da decisão judicial de
22/02/2016, que protegia a área do Parque Sul.
Os veículos estavam na área do parque, onde
os mourões foram quebrados. O fato é que isso
danificava o terreno transformando-o em terra
batida e deixando assim o solo impermeável.
Agora, a cerca continua lá e os carros que na
maioria são de alunos do IMP, estacionam do lado
de fora do parque.
Vitória da população de Águas Claras e da
AMAAC. Parabéns!

I Festival
Gastronômico de
Águas Claras
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Santa Maria

“Escolho os meus amigos pela
cara lavada e pela alma exposta.”

EXPEDIENTE

Endereço:
Rua 3 Norte, Lote 3/501
Águas Claras - DF CEP 71907-360

52,95%

Será neste fim de semana (20 e 21), a
partir das 11h, na Praça das Gaivotas (Quadra 301), em comemoração ao aniversário
da região 
administrativa. O festival organizado pelo grupo Mães de Águas Claras,
contará com os principais food trucks da
cidade.
O objetivo é tornar o evento um grande encontro de gastronomia, arte, cultura
e lazer.
Serão organizadas diversas atividades de
recreação para toda família, tais como oficinas ao ar livre; shows infantis e a participação especial da academia Runway que irá
promover aulões e treinos ao ar livre. Além
disso, o I Festival Gastronômico contará com
áreas de convivência, feira de artesanato e
shows musicais para toda a família.
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FriendsDog
Patrícia Rebelo

fotos: Patrícia Rebelo

DEGUSTANDO E COMENTANDO

H

oje a nossa
coluna
vai
falar sobre
a nova febre do Brasil. A onda
dos Food Trucks. Os
Food Trucks vieram
para ficar em Águas
Claras e não poderíamos deixar e falar
do FriendsDog!
Começa que ele é
fofo. Tudo, mas literalmente tudo, tem a
marca deles estampada. Das mesas, aos
copinhos. Olha que
lindinho! Os friends,
João Paulo e Rodrigo,
resolveram se juntar
e montar um food do
sanduíche mas famoso do mundo.

Friends Tradiconal
na Chapa - 8,00
Feito com pão artesanal
sem adição de conservantes, salsicha hot-dog, batata
palha caseira, queijo muçarela ralado e nossa saborosa
pasta de alho e maionese.

faz o cachorro quente ter mais
sabor.
Os atendentes são uma simpatia e o gerente é um português muito prestativo.

HISTÓRIA
Ninguém sabe ao
certo quando o cachorro quente foi
inventado, mas dizem, que por volta
de 1900, em NY, um
vendedor ambulante
colocou as salsichas
para vender dentro
de um pão que os jogadores de beisebol
pudessem comê-las
sem sujar as mãos.
E assim vem os
Hot Dogs. Humm,

FriendsDog
Tradicional - 8,00
Feito com pão artesanal
sem adição de conservantes, molho de tomate caseiro com pedacinhos de tomate, salsicha hot-dog, batata
palha caseira, queijo muçarela ralado e nossa saborosa
pasta de alho e maionese.

Friends Linguiça
Defumada - 12,00
Pão artesanal de 17cm
com orégano e pimenta calabresa e sem adição de conservantes, molho de tomate
caseiro com pedacinhos de
tomate, linguiça defumada,
batata palha caseira e queijo
muçarela ralado.
TERÇA FEIRA é Dog
em dobro!!
Venha para o Friends
Dog, na compra de qualquer FriendsDog ganhe o
Tradicional!!!

Promoção válida
somente para
consumo na loja.
tem vários tamanhos e vários
tipos para sua escolha. Todos
com opções de molhos espetaculares! Um de linguiça defumada que nossa senhora! Não
tem dieta que resista... É uma
linguiça diferente, deliciosa e

Onde Achar
Av. Castanhheiras, atrás
do Oba Hortifruti na rua
Boulevard Sul, entre as
ruas 18 e 19 Sul!
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Imóveis voltam
a ser procurados
em Águas Claras

E

ste início do ano
de 2017 promete um novo
boom no mercado de imóveis. As
vendas atuais já cresceram 15% em comparação com o ano
passado, que viveu
sua pior crise no mercado
imobiliário.
Foram
inúmeros fatores
que propiciaram
a grave crise, e
que por consequência, atingiram a cidade de
maior renda em
imóveis do DF.
Águas Claras viu
obras pararem,
crise financeira
e uma profusão
de ofertas de
apartamentos
com preços em
declínio.
Projetos governamentais
como
“Minha Casa Minha
Vida” e os excelentes
financiamentos
que,
principalmente a Caixa Econômica
oferecia, deram uma

Depois da crise no
mercado imobiliário que
começou em 2012 e
atingiu seu máximo em
2016, Águas Claras volta
a crescer e aumentar a
venda de imóveis
fotos e reportagem: Mônica Indig

estaguinada.
De 2012 em diante,
esse cenário começou
a sofrer uma gradativa
mudança. Até mesmo
o famoso setor Noroeste, promessa de
um bairro de classes
A e B, focado no meio

final de 2016 vendiam
apenas um terço do
que fora no início.
O grande choque
realmente foi a redução de crédito dos
bancos e financeiras.
Além da burocratização, o governo reduziu

 uplicou e estes agora
d
são as grandes estrelas do mercado.
Com as últimas notícias da política, com
escândalos no governo
e a Lava-jato atingindo
o mercado financeiro
de forma contunden-

ambiente com alta
tecnologia de sustentabilidade, nos seus
primeiros imóveis a
ser lançados, eram arrematados ainda antes
das obras prontas. No

a aprovação de projetos e dos 206 que
estavam para serem
aprovados em 2015,
apenas 37 haviam sido
liberados.
A crise do mercado é sentida em todo
o país. O IBGE esperava uma inflação de
8,48% nesse período
de crise, porém o metro quadrado caiu para
6,55% em 2015.
Porém agora, o mercado mudou e a crise
gradativamente está
passando. Apesar de
ter diminuído de forma considerável o número de construções
de prédios, a p
 rocura
de imóveis usados

te, a incerteza faz com
que a tendência seja
que aquele investidor
que tinha seu dinheiro
aplicado no mercado
financeiro, em ações
e poupanças, vá atrás
da compra de imóveis

O verde e o concreto em perfeita sintonia
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como forma de investimento seguro.
Embora já vá longe
a “era Collor”, em que
as poupanças foram
confiscadas e o Brasil ficou sem ver a cor
do dinheiro, esse fato
ainda é um fantasma
na vida de muita
gente.
Águas
Claras
agradece e cresce cada vez mais.
Seu projeto de
700 imóveis ainda não foi atingido, mas volta
a caminhar para
esse fim.
Até mesmo o
comércio, formal
e informal, percebe a diferença. E sente que o
consumidor daqui
volta a gastar
proporcionando
o crescimento da
cidade.
Crescer e progredir, esse é o lema de
nossa cidade, que vem
melhorando a qualidade de vida e transformando-se em uma
cidade modelo de moradia e conforto.

Praças agradáveis para crianças e adultos
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O baiano que
Cospe Fogo
F

Soteropolitano por n
 atureza,
André R
 uvenal veio para
Águas C
 laras atrás de um
amor e a
 cabou apaixonandose pela c
 idade também

PersonageM

reportagem: Mônica Indig

oi pelo amor de
Juliana que ele
veio.
Parece
romance de novela, mas não é.
Ele é da terra de
artistas, como Gilberto Gil, Caetano, Dorival Caymi
entre outros, que
assim como ele
também deixaram
a Bahia para correr
atrás de um sonho.
Um sonho de estabilidade, de família e de futuro.
André,
soteropolitano,
que para contrariar quem pensa
que baiano trabalha
pouco, André é um
exemplo do cara que
sabe correr atrás.
Já correu mundo, morou na Suíça
e acabou chegando
aqui.
Há sete meses
em Águas Claras
veio para cá por
ter se apaixonado
pela Juliana sua
mulher, que morava na cidade e foi
passar o carnaval

em Salvador.
Ele é artista e faz shows
em bares e eventos. A pirofagia, antiga técnica de
cuspir e engolir fogo,
atrai e encanta o seu
público, além de
ser um excelente
barman,
onde
faz
malabarismos
com
as

pois atualmente ele está
com meus pais, mas a vida
é feita de escolhas, tive que
tomar essa decisão de vir
para cá. Eu adoro Águas
Claras por ser uma cidade
muito alto astral de energia contagiante e me
identifico muito com
as pessoas daqui”,
conclui.
A esposa é
a sua maior
compa-

nheira e lhe dá um grande
apoio. Um amor que surgiu
no carnaval de Salvador. Foi
por ela que o destino o mandou para cá.
André não tem medo de
trabalhar e até já foi Gogo
boy, mas sua meta é a estabilidade e trazer o filho para
viver com ele.
Não lhe faltam qualificações, vontade e coragem
para começar essa nova vida
nessa cidade que quem vem
não quer mais voltar.

garrafas e
bebida,
pizzaiolo,
vendedor da
net e faz uber
nas horas vagas.
Deixou seu filho Guilherme em Salvador com
seus pais e trazê-lo para
cá faz parte dos seus planos, como ele mesmo fala:
“Meu filho tem cinco anos,
é a minha maior motivação
diária. Sinto muita saudade,

Show de pirofagia,
encantando o público

CONTATO:
Malabares com garrafas, excelente barman

71 92209620 / Email - andsiul@icloud.com
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PAPO DA SEMANA

Os Safados

Stella de Domênico

T

em um filme que eu adoro
e considero como uma das
melhores comédias de todos os tempos. Claro, tinha que
ser com o mestre Steve Martin
aqui fazendo parceria com o
não menos incrível Michael Caine. Estou falando de “Os Safados” (Dirty Rotten Scoundrels),
filme de 1989.
No filme, os dois são vigaristas profissionais que exploram
mulheres milionárias que, por
sua vez, também exploram homens milionários e com poder.
Era aí que eu queria chegar.
Não sei se fico chateada
quando vejo casais tão desconectados ou se vejo a exploração dos milionários como parte
de uma cultura de sobrevivência. Hoje, por acaso, vi a foto
da nova esposa daquele palhaço deputado federal e desconfiei do casamento por amor.
Um mulherão daqueles (falan-

Michael Cane e Steve Martin na comédia Os Safados

do do corpão, lógico) e o tal
deputado devem combinar em
algum quesito que não seja o
físico. Pensei no intelectual. Então deve ser amor mesmo, sei
lá. Também não quero parecer
preconceituosa. Vai ver o jeitão
dos dois combina. Porque o resto não combina mesmo. Duvido
que se ele ainda fosse aquele
palhaço de circo pobretão iriam
um dia formar um casal, mes-

Rei Arthur

CINEMA E CULTURA

De ninguém a rei

Arthur é um jovem
das ruas que controla
os becos de Londonium
e desconhece sua
predestinação até
o momento em que
entra em contato pela
primeira vez com a
Excalibur. Desafiado
pela espada, ele

precisa tomar difíceis
decisões, enfrentar
seus demônios e
aprender a dominar o
poder que possui para
conseguir, enfim, unir
seu povo e partir para
a luta contra o tirano
Vortigern, que destruiu
sua família.

mo que se encontrassem em
alguma sessão do espetáculo
dele.
Aí vemos a esposa do homem mais importante do país
e penso a mesma coisa. Devem
combinar em algum ponto. Me
desculpem os que acreditam
que não haja interesse mútuo,
mas eu acho que há e muito.
Algo do tipo “te empresto minha figura bela e recatada para

você desfilar por aí e você me
dá um cartão de crédito ilimitado para eu gastar onde e como
quiser”.
Então me vem uma cena do
filme que eu citei onde uma
mulher jovem, loira e linda
aparece abraçada a um velhote caquético. É o tipo de amor
mais incompreendido de todos.
Deve ser um parto convencer
a platéia. E no final das contas as feministas tem um trabalho danado para desconstruir
esse mito de que toda mulher
tem seu lado Maria chuteira. A
maioria ainda escolhe o parceiro por amor, estou convencida.
Eu sempre escolhi.
SUGESTÃO DE FILME
‘Os Safados” , uma das melhores comédias de todos os
tempos e que fala, de uma forma divertida, sobre as relações
amorosas por interesse.

