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A gastronomia árabe 
e o  sabor que vem 
do oriente,  variedade, 
bom atendimento e 
dança do ventre nos 
finais de semana

Barba cabelo 

e Bigode
As Barbearias invadiram a cidade, e  agora, 

além de barba, cabelo e bigode  também são 
pub, games, bar, salão de sinuca e  tornaram-se 

point de  encontro do sexo masculino

Amante 
da 
natureza

Reciclando pneus  usados, 
Sara os transforma em 
 decorativos vasos de  plantas
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Reaberto o 
Museu Ambiental 
de Águas Claras
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“Só pode ser feliz um Estado 
edificado sobre a honestidade.” 

ARISTÓTELES

NÍVEL DOS 
RESERVATÓRIOS

51,02 %

Santa Maria

Descoberto

51,32 %

Plano de 
Racionamento 

da CAESB

arte: Rafael Souza

15 de junho foi o Dia 
Mundial de Combate à 
Violência contra o Idoso

Até o mês de abril 
foram mais de 5 mil 
casos no DF. Uma ver-
gonha para a capital 
do país cuja popula-
ção de idosos já ultra-
passa os 13%. Além 
do desrespeito, a vio-
lência contra o idoso é 
um ato covarde como 
os que são cometidos 
contra crianças. Vale 

lembrar que todos 
seremos idosos, 
e quem assiste a 
esse tipo de crime 
e não denuncia é 
também criminoso 
por omissão.

 
DENUNCIE ESSA 

COVARDIA , LIGUE 
PARA 162.

Depois de 4 anos fechado, o Museu Ambiental do 
Parque de Águas Claras é reaberto ao público. O ob-
jetivo do museu é a educação ambiental sobre flora 
e fauna para crianças e adultos.

E foi o Batalhão de Policiamento Ambiental da 
PMDF (BPMA) quem teve a iniciativa para criar o 
museu.

O local está aberto para visitação de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h, ou por agendamento.

fonte: Correio Braziliense
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O ATIV_IDADE, nosso grupo da 3ª Ida-
de, está bombando!

Temos oficinas de tecnologia, clube de 
leitura, horta e jogos. Toda 3ª feira às 8:30. 
Gratuito! Para participar mande email para 
patricia@dfaguasclaras.com.br
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Patrícia Rebelo

ARAK
Árabe feito por árabe
    fotos: Mônica Indig

CineMa e CUltUra

A Marvel volta com a super heroína da TV dos anos 70 para 
as telas. 

Já tendo aparecido em Batman Vs Superman - A Origem Da 
Justiça, ela agora tem um filme só para ela.

Neste, ela é treinada desde cedo para ser uma guerreira 
imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da  paradisíaca 
ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. 
Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai 
numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem prece-
dentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar, 
certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com 
todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua 
verdadeira missão na Terra.

Arak é uma bebi-
da alcoólica típica 
do Líbano, feita de 
anis, que eu par-
ticularmente não 
gosto. Mas o inte-
ressante é que ela 
é transparente e 
quando você colo-
ca o gelo, ela fica 
translúcida. Olha 
que lindo!

Quem passa pela 
frente do restauran-
te Arak, pensa que 
é um barzinho, mas 
só até a primeira 
garfada. A culinária 
é impecável! Feita e 

acompanhada por uma legítima 
árabe da Síria.
Reem Obied, uma síria de 34 
anos, chegou em Águas Claras 
há 4 anos e meio. Logo depois 
que casou, no Líbano, estou-
rou a guerra e, como os pais já 

moravam em Brasília, resolveu 
se estabelecer aqui. Casada e 
com um filhinho de três anos 
e meio, trocou os eventos por 
esse gostoso cantinho da nossa 
cidade.
O restaurante tem quase dois 
anos e é tocado pela família 
toda, mãe, marido, irmão. E, 
talvez por isso, a crise nem 
passa por aqui. Toda 6ª feira 
tem música ao vivo e aos sába-
dos tem show árabe com dança 
do ventre, feminino e masculi-
no, com muita animação! 
E ela já está planejando, para 
esse mês, inaugurar um salão 
com decoração temática, para 
que possa montar um buffet 
de comida árabe no almoço! Já 

pensou? Faremos outra coluna 
só pra falar do buffet e do show.
De entrada pedimos uma por-
ção de kibe cru completa – o 
carro chefe do lugar. Olha paí, ó.
Veio acompanhada de coalha-
da, pasta de grão de bico, an-
tepasto de berinjela, (quem 
não gosta de berinjela, como 
eu, pode comer essa sem sus-
to - uma delícia!), e folhas de 
hortelã. Tudo delicioso. Gente, 
eu não gosto nem de berinje-
la, nem de coalhada árabe. Mas 
tudo super bem temperado. 
Não precisávamos nem ter jan-
tado... 
O pão árabe que acompanha 
o kibe é feito na casa e com 
receita de família. Menina! Só 
experimentando para saber a 
sensação que tivemos!
Mas já que estávamos na chu-
va... Pedimos o carneiro com 
arroz e amêndoas! Galera vo-
cês tem que comer!!! Macio e 
delicioso. Tudo isso acompa-
nhado de uma salada que vem 
com crouton (aqueles cubinhos 
de torradas) de pão árabe!!! 
Jesus, me abana!!!
Esse pãozinho é frito e parece 
que você está comendo ar, de 
tão leve. Ele é servido como 
petisco também! Eu nunca 
tinha experimentado antes. 
Delicioso! 

Mas para quem não gosta de 
comida árabe, o Arak tem vá-
rios pratos convencionais. To-
dos com uma cara maravilho-
sa!!!
E para fechar com chave de ouro 
e já sem poder respirar direito, 
pedimos as sobremesas: Mamu-
le – um bolinho de semolina com 
recheio de nozes e o Kinafe – o 
ninho com recheio de nozes ou 
castanha de caju.

O Arak tem rodada dupla de 
Caipiroska (a qualquer hora) 
– a 1ª custa R$16,90 e a 2ª 
sai a R$0,01 e a caneca de 
chopp por R$6,90 - 3ª, 4ª e 
domingo. E tem uma variada 
carta de cervejas artesanais.

Endereço: Av. Pau Brasil, 
Lote 14

Ed. Via Brisa 

Telefone: (61) 3203-3281
WhatsApp: 

(61) 984315981

Horário de 
funcionamento:

3ª a 6ª 
 das 17:00 até 00:00

Sábado, domingo 
e feriados  

das 11:00 00:00Mulher Maravilha
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BARBEARIAS:
o novo clube do Bolinha

Reduto dos 
 homens, 
as  novas 
 barbearias 
 fazem de tudo 
para conquistar 
seus  clientesfotos e reportagem: Mônica Indig

A barbearia também é bar e tem jogos eletrônicos para os clientes

Já se foi o tempo em 
que o homem com 
“H” maiúsculo, não 

tinha vaidade, se vestia 
de maneira desleixada 
ou ser meticuloso com 
a aparência fosse coisa 
só de gay.

Os tempos muda-
ram! E para melhor.

Com a liberação da 
mulher e a luta por seu 
espaço no mercado de 
trabalho e no mundo, os 
homens e a sociedade 
tiveram que se adaptar. 
Surgem, junto com essas 
novas mulheres que bri-
gam por igualdade de di-
reitos, os novos homens.

Estes homens que 
surgem com menos pre-
conceito e passam a 
criar valores individuais, 
parecido antes com os 
das próprias mulheres, 
são homens que se cui-
dam, exigentes quanto à 
aparência de um cabelo 
bem cortado, uma  barba 

impecavelmente bem 
feita, que fazem sobran-
celhas e cuidam da pele 
e do corpo. E o mais im-
portante que é tudo isso 
sem medo de achar que 
vai macular a sua mas-
culinidade.

Hoje ser metrosse-
xual, passou a ser co-

mum entre os mais “ma-
chões” dos homens. Há 
pouco tempo, Anderson 
 Silva, o famoso lutador e 
ex-campeão do UFC, diz 
que leva seus cremes e 
perfume para o banho 

após seus treinos e que 
é assumidamente cuida-
doso com sua aparência.

Junto com esse novo 
homem do séc. XXI che-
gam às novas barbea-
rias. São muito mais que 
barbearias, são pubs com 
tudo que se pode que-
rer para atrair e prender 
uma clientela até então 
não tão exigente.

Aqui em Águas Claras 
é difícil ter uma quadra 
sem uma barbearia mo-
derna, temática que se 
torna além de um salão 
para barba, cabelo e bi-
gode, um ponto de en-
contro de homens que 
se reúnem para conver-
sar, beber, divertir e até 

fazer a barba.
Nesta profusão de sa-

lões masculinos, existe 
barbearia pub, barbea-
ria com sinuca, barbea-
ria lan house com video-
game, bar e por aí vai.

A técnica está cada 
vez mais apurada e va-
riada nos tipos de bar-
bas, que são feitas de 
acordo com o formato 
de rosto e personalida-
de do cliente.  Com toda 
a modernidade, a  ve-
lha navalha ainda é a 

ferramenta principal de 
um bom barbeiro. Essa 
sempre será a que faz 
o corte perfeito no fio, 
é o que diz Eduardo, 22 
anos, barbeiro da bar-
bearia Inova. “O apare-
lho de barbear não tem 
a delineação que a na-
valha tem, não deixa o 
corte tão bem marca-
do como o da navalha. 
Sempre usamos a nava-
lha”. Conclui Eduardo.

Hoje em Águas Cla-
ras são mais de oitenta 
barbearias com alvará 
de funcionamento, sig-
nificando também que 
barba, cabelo e bigode 

se transformou em um 
grande negócio e que 
só tende a crescer. Um 
barbeiro pode chegar a 
faturar no mês, dez mil 
reais, um salário acima 
de muitos salários dos 
concursos que são tão 
concorridos. Os profis-

sionais da beleza mas-
culina fazem cursos 
para melhorar a espe-
cialização e o resultado 
de tudo isso se vê nas 
ruas, nos escritórios e 
em casa. Os novos ho-
mens, bonitos, com bar-
bas bem aparadas, bem 
vestidos, perfumados e 
preocupados com a apa-
rência, e porque não di-
zer: mais sensíveis. 

A sociedade agradece 
essa evolução mascu-
lina menos preconcei-
tuosa, a diminuição da 
distância entre gêneros, 
deste novo homem com 
“H” maiúsculo.Na Al Capone o espaço é amplo com bar e sinuca

Sinuca, dia do noivo e tatuagem são atrativos da Isak.com
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papo da seMana
Stella de DomênicoA Carta

Esta semana resolvi escre-
ver uma carta. Fiz um rascunho 
mental e depois passei as idéias 
no word do meu computador. 
Foi uma compilação de assuntos 
ainda sem nexo, um monte de 
idas e vindas misturando passa-
do e presente e que agora tenho 
que passar para o papel. Fiquei 
com vontade de ir ao correio e 
de comprar um envelope daque-
les com verde e amarelo na bor-
da. Resolvi também copiar uma 
fotografia e surpreender meu 
destinatário com o fato inusitado 
e antiquado de receber uma car-
ta escrita à mão e entregue pelo 
correio com uma fotografia jun-

to. Adorei a simplicidade da mi-
nha idéia, afinal, quem escreve 
cartas hoje ? É muito mais fácil 
e rápido enviar um email. Mui-
to mais sem graça, diga-se de 
passagem e ainda corro o risco 
de ter minha mensagem dele-
tada sem ser lida ou cair na cai-
xa de junk mail ou pior ainda, 
saber que minha mensagem 
chegou sem o encantamento 
da emoção e do perfume que 
só as cartas escritas tem.

Ainda hoje guardo muitas 
cartas que troquei quando o 
mundo era analógico. Escre-
via para minhas amigas quan-
do estavamos de férias e longe 
da escola. Trocava cartas com 
minha prima que morava em 
outra cidade. Enviei cartões 
de natal e escrevia, um a um, 
mensagens personalizadas à 
todos da minha lista. Depois 
ficava esperando as respostas, 
olhando a caixa de correio da 
minha casa. Uma delícia isso !

Pois bem. Para comecar, fui 
a três papelarias e não encon-
trei blocos de papel de carta. 
Uma das balconinstas me in-
formou que quase ninguém 

mais usa, então é um produto 
que costuma encalhar nas pra-
teleiras. Fiquei frustada. Queria 
aquele papel de carta fininho, 
gostoso de rabiscar. Tive que 
me contentar com folhas de 
papel almaço. Não gostei, mas 
paciência. E a foto ? Procurei os 
negativos das fotos mais anti-
gas aqui em casa. Fui olhando 
todas as poses até encontrar a 
que eu queria. Resultado : pre-
cisei ir a mais de uma loja para 
copiar a foto através do negati-
vo. Um absurdo isso. Teve bal-
conista que só faltou rir na mi-
nha cara e me chamar de velha, 
afinal, quem revela fotos hoje 
em dia ? Tudo agora é digital 
! O que eu faço com os 3,453 
negativos que tenho guardados 
numa mala cheirando a mofo 
no fundo do meu guarda rou-
pa ? Posso fazer arte com esse 
material, quem sabe uma cor-
tina de memórias ou um tape-
te de retalhos da vida ? Droga. 
Vou manter tudo. Deixo para 
meus herdeiros a decisão do 
que fazer com tudo isso depois 
que eu morrer. Quem sabe não 
vai valer alguma coisa se ven-

dido ao Museu da Fotografia no 
futuro ? As crianças vão achar 
esquisitos aqueles pedacinhos 
de filme com imagem de gente 
antiga que não fala nem se mo-
vimenta.

Mas não desisti e fui até o 
fim na minha empreitada. Ain-
da esta semana vou ao correio 
postar minha carta. Meu desti-
natário nem imagina a aventu-
ra que foi escrever. Talvez leia 
e nem se comova com as pa-
lavras que eu escrevi enquanto 
sorria, tremia e enchia os olhos 
d´água. Bobagem. São apenas 
lembranças que moram dentro 
de mim e só aparecem quando 
abro a gavetinha da memória. 
Abri algumas essa semana e 
só. As  gavetinhas já estão fe-
chadas de novo. A chave só eu 
tenho, portanto ninguém mexe. 
A cartinha vai pelo correio com 
uma fotografia que copiei de 
um negativo para que volte a 
ser positivo de novo. Que assim 
seja.

Segue par avion.

Sugestão de filme:  “Cartas 
para Julieta”.

Assaltos tiram a paz 
em Águas Claras

Águas Claras está  crescendo 
e junto com ela os  problemas 
das grandes cidades, 
 violência, crimes e assaltos

Águas Claras, com tudo de 
bom que tem, não consegue fi-
car fora da onda de violência e 
assaltos que assolam o DF. As-
saltos, roubo ao comércio e fur-
to de carros já passaram a ser 
frequentes na cidade.

No ano passado segundo a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica, de janeiro a outubro de 
2016, foram registrados 467 
roubos a transeuntes em Águas 
Claras, o segundo no ranking 
dos crimes mais cometidos na 
região. Furtos em veículos lide-

raram com 676 registros.
Este ano os índices vão su-

bindo mês a mês e os assaltos 
e furtos estão cada vez mais 
audaciosos e perigosos, como 
o da Caixa, o do laboratório 
Sabin, em plena luz do dia por 
um casal que depois do assalto, 
fugiu para a rua sem a menor 
preocupação ou a jovem balea-
da enquanto passeava com seu 
cachorro e ainda o caso insólito 
da bomba encontrada em um 
hotel da cidade.

A segurança parece ameaça-

da e a população refém 
dos bandidos que desa-
fiam a polícia agindo 
em plena luz do dia 
e em horário comer-
cial.

O policiamento 
precisa ser mais 
ostensivo, para 
que Águas Cla-
ras continue se 
transformando numa 
gostosa cidade modelo, e 
não uma metrópole violenta 
como tantas outras no Brasil.
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fotos e reportagem: Rodrigo Soares

Reciclando 
atitudes

Sara faz uso da 
 reciclagem  utilizando 
pneus e deixando 
a praça Colibri com 
um ambiente mais 
 agradável e  chamativo

Em um país onde 
milhares de pneus 
são descartados por 
ano, Sara Guedes 
moradora de Águas 
Claras, desenvolveu 
um projeto de embe-
lezamento na praça 
Colibri na rua 30 Sul, 
utilizando a recicla-
gem de pneus des-
prezados pelas bor-
racharias da cidade e 
fazendo deles vasos 
para cultivação de 
flores de várias es-
pécies.

Como boa artesã 
e amante da nature-
za Sara Guedes, de 
37 anos, sempre fre-
quentou a praça Co-
libri localizada perto 
de sua residência. E 
através desses pas-

seios rotineiros percebeu que a 
praça tinha muitas plantas, mas 
não tinha flores. Foi quando 
teve a ideia, inspirada por um 
post do Facebook, de utilizar 
pneus velhos para a cultivação 
delas.

Com a doação dos pneus 
por mecânicos da cidade Sara 
fez seus dois primeiros exem-
plos de vasos personalizados, 
um com desenho de joaninha e 
outro com desenho de sapo. A 
resposta positiva da população 
veio de imediato. Logo, ela e 

sua amiga Antônia Ribeiro Go-
mes de 46 anos, também mo-
radora do local, deram início a 
esse projeto de reciclagem.

 Hoje a praça conta com mais 
de 14 vasos personalizados, 
com imagens de borboletas, 
cachorros, flores, e até mesmo 
um com a cara dos Minions para 
chamar a atenção da criançada.

São cultivados ali flores de 
girassol, beijinho, onze ho-
ras, rosa do deserto e gerânio. 
Além de placas com mensa-
gens de “preserve o ambiente” 

e “amantes da natureza cuidem 
de mim”.

A ideia inicial de embelezar 
a praça tem funcionado bem 
e tem chamado a atenção de 
quem passa por ali. “Tem gen-
te que tira foto abraçada nos 
pneus” diz Sara.

O projeto tem crescido e 
recebido ajuda de moradores 
com a contribuição de dez reais 

mensais para manutenção do 
lugar. E tem ganhado colabora-
dores como o senhor Gil-
valdar que sempre que 
pode leva água às flores 
em seu tempo livre.

Sara e Antônia ao 
começar o projeto se 
preocuparam desde o 
início em não deixar es-
paço para o Aedes Aegypt 
principal transmissor da 
Dengue, Chicungunha e 
o Zika Vírus, preenchen-
do assim totalmente os 
pneus com areia até a 
borda para não correr o 
risco de acúmulo de água pa-
rada.

“Meu marido até brinca comi-
go falando que é o meu jardim, 
que é a minha realização como 
pessoa que mora em aparta-
mento e não pode ter um es-

paço verde em casa” nos revela 
Sara.

E é com essa atitude tão 
grande e tão simples que Sara 
e sua amiga Antônia nos mos-
tram que para fazer a diferença 
não precisamos ir muito lon-
ge, podemos começar fazendo 
onde moramos, em casa.




