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Parque de
Aguas Claras

DEGUSTANDO E
COMENTANDO
ChoppTime

foto: Mônica Indig

Um bar e r estaurante de
dar água na boca. Com
preços convidativos e
um cardápio delicioso,
oC
 hoppTime encanta a
clientela
pág. 04

PERSONAGEM
Rodolfo Rodrigues
foto: Mônica Indig

Bem vindo a natureza
Convite a paz, o Parque de Águas Claras é o melhor
refúgio para os amantes da flora e fauna, são mais
de 5.500 Km de perímetro numa área verde bem no
centro da cidade de Águas Claras
pág. 05
http://www.dfaguasclaras.com.br/download-impresso/

Amante
das aves
de rapina,
Rodolfo nos
dá uma
aula sobre a
antiga arte
da falcoaria
pág. 07
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10 DICAS PARA O USO
RACIONAL DA ÁGUA

Dança do ventre e
comida árabe
foto: Mônica Indig

1 - MANTENHA A TORNEIRA FECHADA ENQUANTO
ESCOVA OS DENTES

falando às Claras

2 - LIMPE A CALÇADA COM VASSOURA EM VEZ DE USAR
A MANGUEIRA
3 - TRATE A ÁGUA DA PISCINA EM VEZ DE SUBSTITUÍ-LA
A CADA USO
4 - UTILIZE A MÁQUINA DE LAVAR COM MENOS
FREQUÊNCIA ACUMULANDO ROUPAS
5 - FECHE A TORNEIRA MESMO TENDO SIDO ABERTA POR
OUTRA PESSOA
Para quem gosta de uma autêntica dança do ventre acompanhada da melhor gastronomia árabe, não
pode perder o show aos sábados à partir das 20:30h
no Arak.
A dança é interpretada por dançarinas e um dançarino da música árabe.
Nas sextas é o dia da MPB com música ao vivo.
Imperdível!

6 - PROCURE CONSCIENTIZAR SEUS COLEGAS AO VER
UM DELES DESPERDIÇANDO ÁGUA
7 - REDUZA UM POUCO DO TEMPO GASTO NO BANHO
8 - PROCURE FORMAS CRIATIVAS DE REAPROVEITAR A
ÁGUA E REDUZIR O CONSUMO
9 - MANTENHA A VÁLVULA DE DESCARGA REGULADA
10 - DIGA NÃO AS LIGAÇÕES IRREGULARES E AOS
VAZAMENTOS NA RUA: LIGUE PARA A CAESB

ARAK: Av.Pau Brasil Lt. 14 Ed. Via Brisa

“Mesmo as noites totalmente sem
estrelas podem anunciar a aurora
de uma grande realização.”

EXPEDIENTE

MARTIN LUTHER KING

DFÁguasClaras
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parceria do DFÁguasClaras com o Método Supera, está cada dia mais animado. Já temos
Oficina de Jogos, Clube de Leitura, Oficina
de Horta e aula de Tecnologia (WhatsApp e
Facebook). Além de caminhadas no parque e
Ginástica Laboral. Já está na fase final a oficina de Artesanato e Consultoria Financeira.
E vem aí muito mais diversão, como jantares
cantantes e saídas para dançar.
Nossos encontros são às 3ª feiras, de
8:30 às 11:30 na unidade do Supera Águas
Claras. Tudo gratuito e com a ajuda de voluntários e o apoio total da Administração
Regional da cidade!
Para participar envie e-mail com seu número de celular para patricia@dfaguasclaras.
com.br e venha se divertir com a gente!
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Tirando o
sono dos
vizinhos!
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Som alto, bagunça
e muita reclamação, são os resultados de encontros de jovens e
foodtrucks

Um amigo fiel
Stella de Domênico

R

por: Mônica Indig

A

Praça das Gaivotas, como
algumas outras da cidade
tem sido foco de muita
reclamação e desconforto.
Moradores
reclamam
dos
foodtrucks, gritaria e som alto
que também vem dos restaurantes onde tocam música ao vivo.
Fora esse tipo de problema,
Águas Claras também sofre
com a falta de respeito e cidadania de certos moradores, que
deixam lixo espalhado e muita
sujeira após a diversão do fim
de semana. São garrafas, sacos plásticos e papel sujando os
Parcães, praças e todos os lugares onde pessoas se encontram.
A sociabilização é tão importante quanto o respeito pela
área pública.
E fica a pergunta: O que se
pode fazer? A solução vem de
casa, educação e respeito fa-

zem parte da boa convivência. A vizinhança que mora
ao redor das praças tem todo
o direito de chegar em casa,
descansar, ler, ver um filme e
dormir. E isso sem ter um barulho incomodando durante
todo o fim de semana.
Segundo o Sr. Milton, morador próximo à Praça das
Gaivotas: “Moradores já se
mudaram. É um abuso e os
foodtrucks ainda fecham a
rua. São abusados e incomodam todo mundo. A polícia é
chamada, a coisa melhora, o
som é baixado, mas quando
saem, volta tudo como estava”. Conclui.
Os bares, foodtrucks e as
pessoas tem que seguir a lei
do silêncio, e lembrar que o
seu direito termina quando
começa o do outro.

PAPO DA SEMANA

Foodtrucks acumulam-se quase fechando a rua

esgatei uma cachorrinha na rua.
Ela morava em
uma escola pública e
as professoras cuidavam como podiam oferecendo água, ração
e um cantinho para
dormir.
Descobrimos
que ela estava prenha
e, coração mole que
sou, resolvi trazer aqui
para casa e dar um
pouco de conforto enquanto um grupo assumiu toda a parte financeira da coisa. Porque
resgate responsável é
assim. Cada um dá o
que tem e a união faz
a força.
Logo após uma
consulta ao veterinário
e com a saúde em ordem, Silvinha chegou
medrosa e arisca aqui
em casa e o primeiro
desafio foi apresentála aos meus cachorros
Chico e Flora.
Com
paciência e perseverança eles foram perdendo a desconfiança e
aprenderam a conviver. Hoje cada um sabe
onde mora o limite do
outro. Comigo Silvinha
tomou o primeiro banho da sua vida, ganhou
ração todos os dias e
uma cama quente para
dormir enquanto esperava pela chegada dos
filhotes.
E no dia das mães
nasceram dez filhotes aqui em casa, que
entre uma mamada e
outra, foram crescendo, abrindo os olhos e
descobrindo o mundo

dentro dos limites do meu quintal.
E a cada adoção responsável eu
sentia que minha missão estava se
cumprindo.
Adotar um filhote vai muito além
da fofura, vacina, ração e vermífugo. O filhote vai crescer e viver
no mínimo dez anos. Nosso melhor
amigo precisa de atenção e regras
e isso inclui passear todos os dias
para gastar energia e socializar
com outros peludos. Já foi comprovado que o amor que o cão sente
pelo dono é o mesmo que uma
criança sente pelos pais. Por isso
quem adota não pode esquecer que
a responsabilidade deve ser mantida até o fim. Fico muito chateada
quando vejo pessoas abandonando
seus peludos como se fossem “coisas”. Eu mesma adotei a minha Flora quando a abandonaram, ainda
bebê, lá na feira dos importados.
Ainda estou cuidando da Silvinha
aqui em casa. Mas ela sabe que não
poderemos ficar juntas para sempre. Então todos os dias eu tento
encontrar um lar cheio de amor que
esteja disposto a recebê-la como
eu a recebi. Só que para sempre.
Assim ela nunca mais vai precisar
viver na insegurança e comer lixo
ou dormir ao relento com frio. Sei
que adotar uma vira lata adulta é
mais difícil, mas não vou desistir
até encontrar uma família para
minha mocinha que me ensinou
que amar sempre dá certo. (stella.
domenico@hotmail.com).
Sugestão de filme: “Sempre
a seu lado”, sobre o amor incondicional de um cachorro por
seu dono.
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Um espaço natural com muito verde
e áreas de lazer. O parque é uma das
melhores alternativas para a família se
divertir nos finais de semana

curtindo o verde

fotos e reportagem: Mônica Indig

Espaço para trilhas, corridas e caminhadas

Sabe aquele lugar bonito arborizado, com lagos, rios e uma vegetação nativa esplendorosa,
e isso tudo no meio de
uma cidade fervilhante
como Águas Claras?
Esse lugar existe, é
o Parque Ecológico de
Águas Claras que fica
entre as quadras 301,
104, 105 e 106.
São mais de 5.500km
de perímetro, bem conservado com diversas
trilhas, lagos,
pomar,
plantas exóticas, quadras de voleibol e futevôlei, Escola da Natureza, uma unidade da
polícia florestal e muita
área verde.

Ali torna-se o reduto
preferido dos moradores e nos fins de semana recebe cerca de 4 mil
pessoas que vão fazer
caminhadas, praticar esportes e até um simples
passeio ou piquenique
com o cachorro e a família.
Ana Luiza de 21 anos,
é uma moradora que
usufrui bem do parque
“Adoro vir ao parque
para malhar, fazer ciclismo e caminhadas. Venho sempre aqui”.
O parque é administrado pelo Instituto do
Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do DF
(Ibram) e também sedia

Quadras de areia, futsal e vôlei
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o Centro de Referência
em Educação Ambiental
Águas Claras onde desenvolvem junto a escolas, aulas de educação ambiental onde as
crianças aprendem sobre a fauna e flora local
e como preservar o meio
ambiente.
Na fauna local encontram-se capivaras, grande variedade de aves
como os patos da Lagoa
dos Patos e pelas árvores não é difícil de achar
uma infinidade de micos.
Recentemente foi reinaugurado o museu que
tem animais empalhados da região.
A área é bem grande
e durante a semana atividades são ministradas
no parque como: escotismo, yoga, vôlei além
de ginástica pelo “Ginástica nas quadras” em
parceria com a Secretaria de Educação.
A entrada com carro só é feita pelo lado
que dá acesso às lagoas
e pelas outras entradas só a pé ou de bike,
mas para os idosos e

pessoas com deficiência
de locomoção, é permitido entrar com o carro
e estacionar, mas ele
estando acompanhado
por um condutor, este
depois de deixar o idoso ou deficiente no parque, retorna e deixa o
carro na entrada no estacionamento. O respeito é o mais importante.
Para os animais a CAESB
montou um bebedouro
para cães e gatos, além
de sacos plásticos próximo a latas de lixo para a
coleta de dejetos.
A segurança é feita
pelo Batalhão da Polícia
Ambiental, e das poucas

Ana Luiza, frequentadora
do parque

vezes que houve caso de
roubo no parque a polícia pegou o ladrão e devolveu o celular ao dono.
O parque não foi criado apenas para o lazer,
ele é também um centro
para pesquisa ecológica.
Com a área que tem,

Bebedouro para cães e gatos

é também sede de diversos eventos que beneficiam a comunidade,
e para poder fazer um
evento no parque é só
preencher um cadastro no
Ibram descrevendo o que
será realizado e em aproximadamente 20 dias terá
a resposta. Em 2016 o
Parque Ecológico Águas
Claras foi o que mais
teve reservas com mais
requerimentos e vale
lembrar que as permissões respeitam o Regimento Interno dos Parques do Distrito Federal,
de agosto de 2014, que
especifica limites para os
eventos evitando os riscos ambientais.
A manutenção desse
espaço verde e agradável é mais que um dever
da administração, é um
dever de todos mantê-lo
e preservá-lo.
O Parque Ecológico de
Águas Claras agradece.

Lgoa dos patos, local de contemplação
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CHOPPTIME

Gastronomia com
muito esporte

DEGUSTANDO E COMENTANDO

Patrícia Rebelo
Este é definitivamente o melhor
bar/restaurante da
ponta de cima de
Águas Claras. Os
proprietários,
Vinicius e Carla, começaram com um
quiosque no Edifício
Real Panoramic.
O bar foi crescendo, tiveram que alugar outra loja para
dar suporte à cozinha, construíram
um banheiro exclusivo, uma loja só
para
atendimento
de sanduíches para
todos os gostos e
bolsos e, hoje, tem
três lojas e o quiosque que deu início
ao sonho.

A
localização
é muito boa para
quem
mora
ali
perto e pode até
ir a pé. E o que

mais tem perto do Chopptime é morador. O atendimento nem parece que é em
Brasília. Tudo feito com esmero e dedicação, pra você
se sentir especial. Olha só
que mimo este suco!

fotos: Mônica Indig

Toda vez que tem futebol e
UFC e MMA, o bar fica aberto
até o final das competições.
Outro dia fechou às 3h00 da
manhã, quando terminou uma
luta de MMA.
Como o bar é diferente, resolvemos, dessa vez, fazer algo
diferente: ao invés de jantar,
pedir somente petiscos.
Começamos com o Camarão
à Dorê, que é bastante farto e
gostoso. Sequinho e acompanhado de molho tártaro. Sente

a delícia.
Diante do que veio a seguir... Carne de Sol na chapa
com Mandioca. Jesus, amado! Como conseguem inventar
tanta comida boa? Pensa num
trem BOM! Com queijo que não
acaba mais! Você puxa e vem
o queijo como um véu atrás da
noiva!

gente! Eu sou obesa! Dá pra resistir? Sacanagem! Caí de garfo, faca e colher, em cima. Que
delícia!!!
O Filé à Parmegiana é o prato
que mais sai, mesmo não sen-

de chopp Brahma, de 2ª a 6ª
sai por R$5,50 e a cerveja Original custa R$7,50.

6ª e sábado à noite
música ao vivo.

do divulgado pelo restaurante.
Assim, tivemos que voltar lá
outro dia, para experimentar
esse famoso prato. Tenho que
confessar que não gosto molho
de tomate, mas esse molho é
caseiro e denso e a carne não
fica boiando no molho. O bife é
grosso. Muuuuuito queijo, pouco molho e gratinado. Adorei!!!
Uuuiiii!
Os preços são bem razoáveis.
Dos restaurantes de Águas Claras, o Chopptime é bem mais
barato que a maioria. A caneca

Sábados e domingos
feijoada, de
11 horas às 15h.
2ª a Sábado:
11h00 à 00h00
Domingo:
11h00 às 18h00
Av. Flamboyant, Lote 24
Ed. Real Panoramic
Delivery:
(61) 3797-0096
Facebook: https://www.
facebook.com/ChoppTimeAguasClaras

CINEMA E CULTURA
Homem Aranha - De volta pra casa

E, para fechar com chave de
ouro: Filé a Gorgonzola! Genteeeee!!! Vocês não têm ideia
do que são os petiscos do ChoppTime! Não me lembro da
última vez que comi algo tão
saboroso - e eu nem gosto de
gorgonzola!
Quando achei que não
aguentaria mais nada, a gerente sugeriu um crepe recheado
de Nutella para sobremesa. Ah,

Marvel e Sony, que guarda os direitos do Homem
Aranha do próprio Stan Lee,
se juntam para essa nova
aventura do super-herói
que conta com a participação do Homem de Ferro.
Desta vez a história vem
mais adolescente que nunca e Peter Parker vai ter
que lhe dar com mais um
inimigo
super-poderoso.
Para os fãs de carteirinha
do “homem inseto”, é diversão garantida.
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A incrível
falcoaria

Um esporte antigo, a falcoaria
tem espaço aqui também em
Águas C
 laras, nas mãos de
Rodolfo R
 odrigues e seu falcão
Aquíles

fotos: Mônica Indig

J

á imaginou estar
dando um passeio no parque de
Águas Claras e dar
de cara com um gavião? É bem possível
que isso aconteça se
você frequenta o local,
pois é nesse ambiente
que Rodolfo Rodrigues
pratica falcoaria com
seu gavião-asa-de-telha chamado Aquiles,
surpreendendo quem
passa por ali com bom
humor e seu animal
um tanto exótico.
Nascido em Arcos

 ecisão de ter uma ave e entrar
d
para o clube.
Começou tendo uma coruja
Tyto Furcata branca, hoje tem
um gavião-asa-de-telha, que é
uma das aves mais utilizadas
na falcoaria. Sua alimentação é
feita com animais que ele encontraria na natureza, como codorna, pombos, tenebrios e ratos. Pois se um dia ele fugir, irá
conseguir sobreviver por conta
própria.
Rodolfo faz caminhada com
Aquiles no parque de Águas
Claras três vezes por semana,
para que o animal possa interagir com seu habitat natural

– MG, Rodolfo ganhou
de seu pai um casal
de corujas quando era
apenas uma criança,
o que fez surgir seu
amor por aves de rapina. Já na fase adulta, ao se mudar para
Águas Claras, conheceu um amigo que participava
da Associação de Falcoaria de
Brasília onde teve a oportunidade de conhecer melhor os
animais o que influenciou sua

e poder ter seus voos livres e
 rolongados.
p
Quem passa pelo parque
acaba ficando encantado com
a beleza do animal e pelo fato
de alguém da cidade praticar
falcoaria, o que é um tanto
incomum.
Para quem quer entrar para a
falcoaria, Rodolfo ressalta a importância de ter conhecimento
através de livros, se associar a
um clube de falcoaria, ter contato com um falcoeiro frequentemente, além de estar disposto a gastar tempo, dedicação e
dinheiro para os cuidados que a
ave precisa. “Para ter uma ave
de rapina tem que gostar muito, pois tudo na falcoaria é muito caro”, diz ele.
Sempre que precisa viajar
Rodolfo faz questão de levar seu
gavião. “Eu tenho uma aproximação bem legal com ele, tenho um carinho muito grande

PersonageM
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reportagem: Rodrigo Soares

por Aquiles”, afirma com um sorriso no rosto.
Para quem já teve coruja e
gavião, Rodolfo ainda pretende
ter uma águia chilena. E no ano
que vem tentará participar do
campeonato organizado pela Associação Nordeste de Falcoaria.
Quando perguntado sobre seu

sentimento com a falcoaria,
Rodolfo finaliza dizendo “meu
sentimento com a falcoaria é
de preservação de aves de rapina, porque muitas delas estão em extinção e os falcoeiros durante anos já salvaram
muitas espécies e quero poder
fazer parte disso”.

