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A Barragem do Descoberto, que 
 nutre Águas Claras, está pouco 
 acima da metade e ainda longe do 
limite ideal. 
A conscientização do uso da água é 
a única forma de enfrentar a crise e 
minimizar o  problema
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Valter Júnior
Rio Bistrô e Lounge
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DEGUSTANDO E COMENTANDO
Um homem 
que apesar da 
adversidade 
ao perder a 
visão,  seguiu 
em  frente 
 dando um 
 exemplo de 
força,  coragem 
e  superação

A  delicadeza 
dos pratos 
com aquele 
sabor carioca.
Gastronomia 
para ninguém 
botar defeito

fo
to

: M
ôn

ic
a 

In
di

g

fo
to

: R
on

al
d 

de
 A

nd
ra

de

Crise Hídrica
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“Ignore, supere, esqueça. 
Mas jamais pense em desistir de 
você por causa de alguém.” CLARICE LISPECTOR

NÍVEL DOS 
RESERVATÓRIOS

52,65%

Santa Maria

Descoberto

54,10 %

Plano de 
Racionamento 

da CAESB

arte: Rafael Souza

Equipe competente do Sargento Soares

Restaurante do 
Rubinho, Bombando!
Tradicional restaurante da cida-
de e anunciante do Df ÁguasCla-
ras, o Restaurante do  Rubinho 
está sempre lotado. Parece que 
a  cidade viciou no seu delicioso 
Filé a Parmegiana. O simpático gerente Lucas

Parabéns à equipe do Sargento Soares, que 
terminou o ano de 2016 com mais de sessenta 
prisões em flagrante pelos mais diversos crimes 
como: porte de arma, tráfico de drogas, roubos 
e furtos dentre outros.

A equipe é composta pelo Cabo Messias e 
pelo soldado Rodrigo Dourado que dão exemplo 
de competência e responsabilidade.

Erramos na matéria do Friend´s-
Dog na edição passada. 

Corrigindo os endereços: do 
trailer (food truck) é na Boulevard 
Sul entre as ruas 18 e 19 Sul, e da 
 lanchonete na Avenida das Araucá-
rias Lote 1325 – Condomínio Real 
Quality Loja 30

Promoção de terça-feira Dog em 
Dobro vale para o trailer e loja.

ARNIQUEIRA e AREAL
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Profissão 
morador de rua 

Nesta última semana, 
a Administração de Águas 
Claras, com o apoio da 
Polícia Militar, executou 
ações para a retirada de 
moradores de rua que fi-
cavam em frente ao Co-
légio Leonardo da Vinci e 
na Quadra 301, em frente 
à pizzaria Pizza à Bessa.

O intuito da ação é não 
deixar que os locais se 
transfomem em favelas 
e ainda evitar o consu-
mo e a venda de drogas, 
podendo virar uma nova 
cracolândia no local. Ao 
contrário do que se pen-
sa, os ditos moradores 
de rua, que despertam a 
caridade e generosidade 
das pessoas de boa fé, 
não são tão desampara-
dos assim.

 Nossa equipe entre-
vistou alguns deles, que 
estavam em frente ao 
colégio Leonardo e não 
pareciam se importar de 

paradas para ajudar es-
ses moradores de rua a 
serem reintegrados à so-
ciedade. 

A população de Águas 
Claras agradece.

ter seus barracos levados 
pelos quatro caminhões e 
o trator da Administração. 

A verdade é que a 
grande maioria tem casa, 
recebe o “Bolsa Família” 
e está ali para receber as 
doações das pessoas e 

revendê-las.  Tudo bem 
organizado, onde à de-
terminada hora passa um 
carro e recolhe as doa-
ções feitas para os pseu-
dos descamisados.

A mendigagem vira 
negócio, e a segurança 
do lugar começa a ser 
afetada. No local aconte-
cem, com certa frequên-
cia: roubos de carros, de 
celulares, tráfico e tudo 
isso bem em frente ao co-
légio Leonardo da Vince.  
Ali, jovens e adolescentes 
são o grande público alvo 

daqueles que vivem das 
drogas e da boa-vonta-
de de pais de alunos que 
acham que fazem a boa 
ação de ajudar a quem 
precisa.

Muita gente quer fa-
zer algo social e não sabe 
como. Alguns acabam, 
sem querer, apoiando os 
aproveitadores da boa fé 
e os sem teto profissio-
nais, quando a melhor 
maneira de se fazer fi-
lantropia seria procurar 
ONGs que trabalham com 
isso ou adotar uma famí-

lia que realmente precise 
e lhes ajudar. O resultado 
seria bem mais efetivo do 
que dar a quem não co-
nhece e acabar apoiando 
a bandidagem sem saber.

O Administrador de 
Águas Claras,  Manoel 
Valdeci, fala sobre a si-
tuação.  “Essa operação 
é realizada mensalmen-
te e, quando necessário, 
a cada quinze dias. Eles 
vão e, daqui a pouco, já 
estão de volta. Só espe-
ram sairmos daqui”,  con-
clui Valdeci.

As palavras do admi-
nistrador ficaram bem 
claras quando se via a fi-
sionomia tranquila e até 
sorridente dos moradores 
de rua em meio à retirada 
de seus pertences.  Nin-
guém parecia se importar, 
como se até soubessem 
ou estivessem esperando 
tal situação e, ainda por 
mais estranho que fosse, 
ninguém reclamou ou se 
colocou contrário ao que 
estava acontecendo.

O caso torna-se um 
ciclo vicioso, mas fica a 

questão: De quem é o 
terreno?

Aquela região pertence 
a Furnas e, os cabos aé-
reos de energia não per-
mitem que se faça nada 
por alí. São torres de alta 
tensão, que o governo e 
a Administração só es-
tão esperando instalar os 
cabos subterrâneos para 
poder desenvolver ben-
feitorias na região e aca-
bar definitivamente com 
o problema dos sem-teto 
dali.

Enquanto isso, esta 
luta inglória continua con-
tra o trabalho da mendi-
gagem, buscando evitar 
as portas abertas para 
outros crimes e ainda 
conscientizar as pessoas 
de que, se continuarem a 
dar cesta básica e dinhei-
ro, não vai ter como tirar 
essas famílias dali.

Já na 301, o caso é 
da invasão de um prédio 
abandonado que foi cons-
truído só até o terceiro 
pavimento. Os sem-teto 
invadiram o local e fize-
ram dali moradia.

O mal cheiro e falta de 
higiene são terríveis no 
lugar, e a quantidade de 
fezes humanas e animais 
espalhava-se no chão.

Mais uma vez, a Admi-
nistração e a Polícia Mili-
tar retiram os moradores 
de rua do lugar e cerca-
ram o prédio com arame 
farpado. Ao redor, há uma 
enorme vala que estava 
chbeia de lixo, e a polícia 
encontrou, entre outras 

coisas, roupas íntimas de 
mulher e uma bolsa que 
podem ser fruto de rou-
bo ou de uma moradora 
de rua. Segundo informa-
ções da PM,  indícios há, 
mas não acharam docu-
mentos.

Um dos moradores de 
rua que foi “despejado” 
disse que já estava alí há 
cinco anos.

O prédio também era 
um conhecido ponto de 
venda de drogas, o que 
representava um perigo 

para os moradores que 
passavam por ali.

Assim, a Administração 
de Águas Claras, junto 
com a Polícia Militar, vem 
trabalhando para manter 
a cidade um local tranqui-
lo para se morar e, além 
disso, existem ONGs pre-

A Administração de Águas Claras, organizou 
várias ações na retirada de moradores de rua.
O trabalho contou com o apoio da  Polícia 
 Militar garantindo que as ações fossem 
 tranquilas e sem uso de violência

Manuel Valdeci, Administrador 
de Águas Claras

reportagem: Mônica Indigfotos: Mônica Indig e Patrícia Rebelo

O vídeo da operação poderá ser assistido no dfáguasclaras.com.br
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Dessa vez, te-
nho que come-
çar pelo final: 

as sobremesas!!! O 
que é isso, meu Deus 
do Céu? O pavê de 
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Patrícia Rebelo

Rio Bistrô
fotos: Mônica Indig

papo da seMana
Stella de DomênicoDiversidade

Em tempos de diversidade 
de gêneros, que aos pou-
cos está em pauta todos os 

dias por aí seja nas tão populares 
novelas ou nas séries do Netflix, 
essa analogia veio a calhar em uma 
conversa despretensiosa que tive 
com minha filha um dia desses.

Chá de romã é bom para dor de 
garganta. Chá da fruta ou chá da 
folha? Não sabia. Pedi para minha 
filha procurar no Google, o atual 
pai dos burros.”Procuro a romã ou 
o romã?” perguntou ela. E aí co-
meçamos uma conversa sem pé 

nem cabeça so-
bre o sexo das 
coisas.

Porque o 
abacaxi é mas-
culino e a me-
lancia feminino 
gostaria muito 
de saber. Quem 
será que inven-
tou que carro é 
macho e mesa é 
fêmea? Em es-
panhol os artigos não definem o 
mesmo sexo das coisas que o por-

tuguês. Árvore é 
masculino, por 
exemplo, o que 
me fez concluir 
que não há lógi-
ca para esse tipo 
de classificação. 
Há?

Esse papo 
maluco me fez 
perceber que a 
couve flor com 
o molho branco 

é um casamento hétero.
Agora, seu eu comer a batata 

com a manteiga seria considerado 
um prato lésbico? Se for por essa 
linha de pensamento, concluo que 
brócolis com o macarrão e o queijo 
é uma suruba gay deliciosa!

Se o mundo das coisas e dos ali-
mentos convivem tão bem com a 
diversidade de gênero, aos homens 
e mulheres homofóbicos só resta 
aprender com o arroz e o feijão.

 Sugestão de filme: “O Amor 
é estranho”, que trata com mui-
to delicadeza e um olhar crítico 
as relações homoafetivas. Um 
dos meus preferidos.

entrar no shopping.
Com o ar totalmente cario-

ca, o restaurante Rio Bistrô me 
conquistou logo na fachada com 
fotos do Cristo Redentor, no Rio. 
Um mezanino, aconchegante, 
que convida a ouvir a música 
suave do local.

O cardápio parece um livro, 
com a foto na capa da calçada 
de Copacabana. Levamos um 
bom tempo para conseguir es-
colher dentre tantas escolhas 

ta de gergelim e marinado 
com mel e molho de soja. 
Jesus! Salva minha alma 
que do corpo o diabo já to-
mou conta!!! Estava sim-
plesmente “soberbo” é a 
palavra que me vem à cabe-
ça. Nunca comi um salmão 
igual! Bem temperado, bem de-
corado e bem servido.  Gente, 
é indescritível. Olha a foto e vc 
vai ter uma vaga ideia (pq pa-
pel não tem 3 dimensões, nem 
cheiro) do que estou falando... 

Depois que estávamos en-
fastiadas, essa é a palavra 
correta, ainda pedimos duas 
sobremesas que vieram acom-
panhadas da sobremesa chefe 
da casa: a torta de limão. Pedi-
mos uma torta mousse de cho-
colate que ajoelhei e agradeci 

nem dá pra  descrever de tão 
gostoso! Bom, eu sou chocóla-
tra, então fica difícil realmente 
falar mal de chocolate. O fato 
é que o atendimento e o am-
biente são muitíssimo agradá-
veis. O  restaurante é lindo e 

doce de leite, a  torta 
de  limão e a torta de 
mousse de choco-
late!!! Não tem pa-
lavras no dicionário 
brasileiro pra descre-
ver as delícias de cada 
um desses doces, pq 
é claro, provei TO-
DOS!!! De morrer - e 
de matar! Vou ter que 
voltar lá e começar a 
refeição pela sobre-
mesa pra poder me 
deliciar mais. Olha as 
fotos e mooooorra de 
invejaaaa!!!!

Localizado no Fel-
licittà Shopping, fácil 
de chegar e bem lo-
calizado. Quem mora 
ali perto pode ir ao 
restaurante sem nem 

de sabores maravilhosos. De 
entrada pedimos um carpaccio 
de salmão, que vai o cheinho de 
rúcula, a folha que mais gosto. 
Bem temperado, estava gosto-
so. Tem também mix de pastéis, 
e carpaccio de carne, entre ou-
tras maravilhas.

Para o prato principal pedi-
mos um bife ancho com arroz 
carioca, farofa de ovos, acom-
panhado de batatas rústicas. No 
ponto certo, estava uma delícia! 
Mas o filé de salmão com cros-

 extremamente bem  decorado. 
Vale a pena conhecer...

E no mais, olhe para as fotos 
e veja o que eu quero dizer, ou 
melhor, sintam o que eu quero 
dizer. No cômputo geral, o res-
taurante foi aprovadíssimo. 

a Deus por existir quem pensa 
em fazer um manjar dos deu-
ses daqueles. Pedimos também 
um pavê de doce de leite, que 

Todo sábado tem feijoada. E o 
Shopping tem estacionamento 
GRATUITO todos os dias das 

11:30 às 15:00!

Quarta-feira é das amigas: 
Ladies Night. Espumante  Grátis, 
das 19h às 21h, com direito a DJ. 

Consumação mínima de 
R$ 40,00

Reserva para festas também, 
com cardápios personalizados.

Serviço:
Rua 36 Norte Lt 05 Bl 05 Loja 

34 – Felicittà Shopping

Tel: (61) 3381-6007
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de campanhas governa-
mentais como alerta e 
instrução à população. 

Medidas 
de prevenção

São muitas as manei-
ras para minimizar os 
problemas e evitar mais 
dias de racionamento e 
desconforto para a so-
ciedade. São elas:

• aproveitamento 
da chuva com o reuso da 
água;

• dispositivos eco-
nomizadores em vasos 
sanitários para dejetos 
sólidos e líquidos;

• válvulas de redu-
ção de pressão para tor-
neiras;

• separação de águas 
pluviais com a água da 
CAESB nos  condomínios e 
residências;

• reutilização da 

Até a última gota A Crise Hídrica no DF, 
também traz sérias 
 consequências para 
Àguas Claras fotos e reportagem: Mônica Indig

Reunião 
pela Água

fonte: Agência Brasília

Brasília vive a pior 
crise hídrica dos 
últimos anos, e 

Águas Claras, que re-
presenta 13% do con-
sumo de água de todo 
DF, também vem so-
frendo com o rodízio e 
o racionamento.

O volume de água 
do Descoberto que nu-
tre a cidade ainda não 
atingiu seu limite ideal, 
e a chegada da seca 
põe em risco as pers-
pectivas de  melhora.

A taxa de contin-
gência está prevista 
para ser suspensa dia 
1º de junho deste ano 
pela Agência Regula-
dora de Águas, Ener-
gia e Saneamento Bá-
sico do Distrito Federal 
(ADASA), e segundo 

o presidente da CAESB, 
Maurício Ludovice, “Es-
tamos mais interessados 
na redução do consumo 
que na receita que a ta-
rifa de contingência pode 
gerar”, afirma Ludovice.

Atualmente no Dis-
trito Federal a captação 
de água chega a 9 mil 
litros por segundo e o 
governo planeja que se 
passe para 14,5 mil li-
tros por segundo. Para 
isto, está previsto até 
2018 a construção do 
reservatório do Bananal,  
a captação de água do 
Lago Paranoá e a cons-
trução do reservatório 
de Corumbá IV com in-
vestimentos dos gover-

nos federal, do DF e de 
Goiás, que servirá como 
auxiliar da Barragem do 
Rio Descoberto.

Mas hoje a situação 
ainda é séria, atingindo 
não só as residências e 
condomínios, mas tam-
bém o comércio, e prin-
cipalmente o que mexe 
com a gastronomia.

Não são só os donos 
de restaurantes na cida-
de que se preocupam. 
Há também os dos sho-
ppings, com as praças 
de alimentação, sendo 
os que mais consomem 
água, além do setor de 
salões de cabeleireiros. 
Todos estão preocupa-
dos com a crise.

Segundo o presidente 
da CAESB, se os reser-
vatórios de Santa  Maria 

e do Descoberto não 
chegarem a um nível 
ideal, mais medidas de 
retenção de água deve-
rão ser tomadas.

A população tem que 
tomar consciência,  prin-
cipalmente com a chega-
da da seca, pois se não 
a medida passará a ser 
de dois dias com corte de 
água semanais, e mais 
dois para estabilização. 
Isso poderá trazer sérias 
consequências não só no 
comércio como na vida 
de todos . Imaginem dois 
dias sem banho normal, 
sem lavar roupa, sem 
água e com mais dois 
dias de estabilização com 
água limitada ou sem ela.

E ainda temos aque-
les condomínios irregu-
lares que não usam hi-
drômetro, (nem podem 
por serem irregulares). 
A água da CAESB é usa-
da de forma irregular, ou 
seja, com os famosos 
“gatos” e ainda outros 
provendo-se de poços 
artesianos de maneira 
irresponsável.

Segundo a Companhia 
de Planejamento do DF, 
22,15%, dos domicílios 
da capital do país estão 
localizados em terrenos 
irregulares aumentando 
ainda mais o problema.

Para os condomínios 
com muitos aparta-
mentos a falta de água 
é constante e as caixas 
d´água não dão vazão. 

A solução para que 
não haja mais este dra-
ma de racionamento é a 
conscientização por meio 

água da máquina de 
lavar para lavar carros 
e varandas.
É necessária uma 

campanha de conscienti-
zação mais enfática, que 
alerte a sociedade para 
que ela não sofra, como 
por exemplo, como algu-
mas cidades do nordeste 
que passam por raciona-
mentos de dias. 

É simplesmente im-
pensável que a capital 
da República venha a 
sofrer isso pela falta de 
consciência de pessoas 
que jogam a água fora 
sem pensar no depois.

A água é fundamen-
tal para a vida, é cara 
para ser tratada e pode 
acabar. O seu uso ra-
cional terá de vir de um 
trabalho individual para 
o bem de todos ou não 
vai sobrar para ninguém 
nem uma gota d´água.

Representantes do 
 governo distrital e da 
cidade, o  Presidente da 
CAESB, e  empresários 
do genero  alimentício 
em Águas  Claras, 
 reuniram-se no 
 Restaurante do Rubinho, 
para descutir medidas e 
minimizar o problema  da 
crise hídrica de Brasília.

Do lado esquerdo: Presidente da CAESB, Maurício 
Ludovice;Deputadadistrital,TelmaRufino;

Presidente da Câmara  Legislativa, Jeo do Valle. 
Doladodireito:Rubinho(deóculos),anfitriãoedonodo

restaurante, Administrador Regional de Águas Claras, 
 Manoel Valdeci e demais  representantes de shoppings 

e restaurantes de Águas Claras 
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O vídeo da reunião poderá ser assistido no www.dfáguasclaras.com.br
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reportagem: Rodrigo Soares

Com a esposa Jane Cristina

Maior que 
a visão

Cego aos 22 anos  Valter 
 Junior supera todos os 
 obstáculos que sua deficiência 
pode oferecer, e agora publica 
seu livro autobiográfico 
“O que pode dar esperança”

Escritor, cantor 
e compositor 
musical, Val-
ter Junior, 48 

anos de idade, mo-
rador de Águas Cla-
ras, é um exemplo 
de vida e superação.

Nascido na peque-
na cidade de Santo 
Antônio do Monte em 
Minas Gerais, ainda 
bebê com apenas 6 
meses de idade teve 
paralisia infantil. Mas 
a vida estava apenas 
começando. Aos 14 
anos veio para Bra-
sília e morou em Ta-
guatinga por muitos 
anos. 

Foi aos 22 anos 
de idade que  Valter 
devido a uma hiper-
tensão intracraniana 
teve atrofia no ner-
vo óptico, ele per-
deu totalmente sua 
visão. Mesmo tris-
te e muito abatido 
nunca esmoreceu. 

Vindo de uma 
família de músicos 
montou uma ban-
da com os amigos 
chamada Nascen-
te e com isto foi 
incentivado a gra-
var músicas. Com a cegueira, não 
pode terminar a faculdade de di-
reito faltando apenas um semestre 
para à  conclusão. Com o dinheiro 

do INSS, pela aposentadoria por 
invalidez, e com ajuda de amigos 
próximos lançou em Abril de 1992 
seu primeiro LP e em 1995 seu pri-
meiro CD. 

Hoje são 7 CDs lançados ao 
todo, e está em produção do oitavo 
em comemoração aos 25 anos do 
primeiro álbum, com previsão de 
lançamento em julho desse ano.

E não para por aqui, em dezem-
bro de 2015 lançou um livro auto-
biográfico chamado: “O que pode 
dar esperança”, no qual narra sua 
história, sua perseverança através 
da fé e a superação das adversi-
dades impostas pela vida. Como 
ele mesmo fala: “O livro mostra o 

que me deu esperança para supe-
rar tudo isso” diz Valter, “tem esse 
objetivo, levar esperança para as 
pessoas com deficiência e que elas 
podem levar uma vida de qualida-
de.” afirma ele.

Graças a um software livre de-
senvolvido na UFRJ chamado Lia-
ne TTS, que se comunica com o 
usuário através de síntese de voz, 
possibilitando deficientes visuais 
a trabalharem com a informática. 
Valter Junior consegue utilizar seu 
smartphone e computador, aces-
sando seus e-mails, seu site, redes 
sociais em seu cotidiano como uma 
pessoa sem deficiência.

Hoje em dia Valter dá palestras 
para crianças em escolas públicas, 
levando a concepção de que é pos-
sível conviver com pessoas que 
tem deficiência sem as dificuldades 
que elas imaginam.

Em 2002 teve a oportunidade 
de dar aula a seus colegas cegos 
que queriam aprender informática, 
e desde 2004 dá aulas 
EAD para instrutores, 
como os do SENAI, de 
como ensinar deficien-
tes visuais a utilizar a 
informática.

Quando não está 
 palestrando gosta de ir 
à igreja aonde canta, e 
claro, de curtir a família 
ao lado de sua esposa 
Jane Cristina, e seu fi-
lho Vitor Costa Melo.

Valter Junior deixa 
um recado para aqueles 
que perderam coisas 

importantes na vida assim como 
ele; “Para você que está sofrendo 
agora com alguma perda, dê a você 
mesmo a oportunidade para lamen-
tar essa perda, mas assim que você 
perceber que já deu um tempo ra-
zoável pra isso, é hora de se levan-
tar, considerar a realidade a sua 
volta e entender que você perdeu 
algo, mas você não perdeu tudo. 

Exatamente com base no que 
você ainda tem é que você vai 
prosseguir, que você vai caminhar, 
que você vai, não só, conquistar 
coisas que aparentemente você 
acha que não teria mais como fa-
zer, mas também vai produzir. Você 
vai ser útil, vai ser alguém que vai 
conquistar sonhos que achou que 
haviam acabado. A vida continua 
para a gente, apesar das perdas, 
principalmente no que se refere a 
mim, eu considero a partir do apoio 
da família, dos amigos e de Deus”.                        

Exemplo de vida e superação. 
Esse é Valter Junior nosso perso-
nagem de Águas Claras.

foto: Ronald de Andrade

Dando palestra para crianças. Um trabalho comunitário

Aula de EaD para cegos
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Alien: Covenant 
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Os food trucks foram um dos pontos altos do Festival

Alegria e diversão. Assim 
podemos dizer como foi 
o I Festival Gastronômi-

co de Águas Claras, ainda em 
comemoração ao aniversário 
da cidade, foi neste fim de se-
mana dias 20 e 21 de maio, na 
praça das Gaivotas na Quadra 
301 e organizado pelo grupo, 
Mães Amigas de Águas Claras. 
O evento contou com diversão 

I Festival Gastronômico 
de Águas Claras, 
foi uma festa

e entretenimento para toda a 
família, não faltaram brinque-
dos e brincadeiras para a crian-
çada com piscina de bolinhas, 
contação de história e brin-
quedoteca, elas se divertiram 
a valer. Para os pais, uma mini 
feirinha estimulando os comer-
ciantes locais, a academia Ru-
naway com atividades físicas ao 
ar livre o dia inteiro e tudo isso 

regado com os me-
lhores foodtrucks de 
Brasília como Geleia 
Burger, Olivar, Pizza 
Vini entre outros.

O objetivo foi con-
seguido, um evento 
para toda a família 
aproveitar, provan-
do que não é preciso 
sair de Águas Cla-
ras para se divertir. 
Como diz Ana Paula 

Leite uma das Mães e Amigas 
de Águas Claras idealizadora do 

evento: “...e a gente quiz mes-
mo, fazer o pessoal sair de casa, 
se conhecer, trazer o cachorro, 
os filhos e interagir”, conta feliz 
Ana Paula. 

O Festival teve ainda um 
cunho social com a feirinha for-
talecendo as empreendedoras 
do grupo e nela um espaço para 
as mães que estão com câncer, 
fazendo ainda um excelente 
trabalho social e comunitário.

As Mães Amigas de Águas 
Claras tem como moderadoras, 
Adriana Navarro; Kelly Carali-
ne; Stella Almada; Sílvia Per-
relle; Marília Barros; Tassiane e 
Ana Paula Leite.

Mais um filme de 
ficção que a histó-
ria continua e con-
tinua... Alien volta 
para a alegria dos 
fãs quarentões que 
acompanham esse 
monstro alienigena 
e cabeçudo há qua-
se 30 anos.

Desta vez a gran-

de protagonista Sigurney Wiver, 
que em um dos filmes até mãe 
de um monstro foi, não aparece e 
nem poderia pois já não tem ida-
de para lutar om os cabeçudos.

O filme foi criticado por te-
rem feito os “bichinhos” em CGI 
(Computação Gráfica), mas o 
próprio Ridley Scoth aprovou o 
recurso, alegano que o monstro 
fica mais solto e podem criar 

mais movimentos.
Por sinal foi o próprio 

 Ridley que dirigiu o primeiro.

Para os que viram e curtiram 
os anteriores, não podem ficar 
sem ver esse último.

fotos e reportagem: Mônica Indig

AnaPaulaLeite,membrodogrupomãese
Amigas de Águas Claras 




