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Projeto Mobilidade Ativa pretende tranformar o trânsito 
de Águas Claras ao priorizar o deslocamento a pé, de 
bicicleta e de transporte público. Em algumas ruas, a 
velocidade máxima para veículos será de de 30 km/h. 

Páginas 6 e 7

Telma Rufino
O futuro da representante 
de Águas Claras nas mãos 
da Justiça e dos colegas 

A “deputada do povo” é acusada de fraude finan-
ceira durante a campanha eleitoral e falsificação de 
diploma de curso superior. Foi expulsa de seu partido, 
o PPL, mas conseguiu se manter no mandato de depu-
tada distrital e na presidência da Comissão de Assun-
tos Fundiários da Câmara Legislativa (Página 3). 

Carlos Anchieta
Humorista de Águas  
Claras em temporada no DF

Página 9
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Reforço de faixa de pedestres em Águas Claras
"O Departamento de Trânsito do Distrito Federal a pedido da Administração Regional 

de Águas Claras realizou nesta sexta-feira (16), a sinalização vertical da Avenida Araucárias 
em ocasião do término do recapeamento da avenida e a conclusão da sinalização horizontal. 
Foram substituídas quatro placas de faixa de pedestre, quatro placas de quebra-molas, três 
placas de pare e três placas de preferência. Ocorreu ainda a limpeza de 51 placas que estavam 
pichadas com thinner além da revisão geral nas imediações", segundo postado pela página 
oficial da Administração Regional de Águas Claras.

Incêndio  
na Quadra 301

Bombeiros a caminho de mais uma 
chamada, o incêndio ocorreu no prédio na 
quadra 301, pela manhã em frente ao Pizza 
Bessa. Há suspeitas que o incêndio começou 
pelos entulhos de madeira que se encontram 
em cima da construção abandonada.

Biblioteca fechada
"A Administração Regional de 

Águas Claras informa que devido 
a problemas na rede elétrica da 
Biblioteca Pública de Águas Claras, 
ocasionado após queda de energia 
na tarde desta quarta-feira (14), a 
mesma ficará temporariamente fora 
de funcionamento, para a segurança 
de todos. Aguardaremos efetivação 
dos reparos necessários para retomar 
as atividades. Mais informações pelo 
telefone (61) 3383-8973", segundo 
a página oficial da Administração 
Regional de Águas Claras.

CLÉBER BARRETO
#turmadoprédio

colaboração de Fernanda Soraggi

Será que volta?
Águas Claras não tem sequer os serviços 

básicos e agora o GDF resolver vender mais 
dois lotes na cidade para sair do vermelho. 
Será que esse dinheiro ao menos será 
reinvestido na cidade? Ou vai todo para o 
custeio da máquina pública? 

Muito obrigado, 
comandante!

Aconteceu uma mudança no 
comando do 17° Batalhão, o Comandante 
Daniel Monte (foto) se aposentou depois 
de ter feito um belíssimo trabalho frente 
a corporação, a visibilidade da PM nas 
ruas foi uma das marcas do seu comando 
porém o principal feito foi a aproximação 
da população junto a polícia. 

Fica aqui o nosso agradecimento ao 
comandante Daniel e as boas vindas ao 
novo comandante Koboldt.

Atualize-se com a 
rádio DFÁguasClaras 

Nossa rádioweb está no ar, tratando dos 
principais assuntos da cidade, com entrevistas 
exclusivas e participação ao dos moradores 
de Águas Claras. Para ouvir e participar basta 
baixar nosso aplicativo para Android, Ios ou 
Windows Phone ou acessar  
www.dfaguasclaras.com. 

Dia 27, às 20h, ouça  a entrevista com 
o comandante do Corpo de Bombeiros 
Hamilton e Angela Mota, presidente da 
Associação de Motoristas de Transporte 
Escolar de Águas Claras. E dia 03 de 
novembro, às 20h, com o superintendente do 
Águas Claras Shopping, Jairo Delaflora, e o 
Deputado Federal, Laerte Bessa.
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Ela se autoproclama deten-
tora da voz do povo, teve 
uma campanha popular, 

alicerçada pelo Partido da Pá-
tria Livre. Pra ela o seu manda-
to “foi dado por Deus e depois 
pelo povo” e por isto mesmo vai 
exercê-lo para o povo. “O nosso 
gabinete será voltado para ajudar 
as pessoas”, prometeu.  “Eu quero 
ser, e serei a deputada do povo.” 
Para isso, projetou montar escri-
tórios itinerantes, protagonizar 
na política como mulher guerrei-
ra e inclusive foi cotada para assu-
mir uma Secretaria de Estado no 
atual Governo.

Telma Rufino teve um início 
de mandato promissor. Só não 
contava com a investigação da 
Polícia Civil, que aponta supos-
to envolvimento da distrital em 
fraudes bancárias para financia-
mento de campanha - a parla-
mentar é suspeita de participação 
em um esquema de corrupção 
que teria desviado R$ 100 mi-
lhões do Banco do Brasil, a par-
tir de empréstimos fraudulentos. 
Segundo a investigação, depois 
que o dinheiro entrava na conta, 
os suspeitos simulavam compras 
e usavam notas fiscais frias para 

comprovar os gastos. Deflagrada 
em 30 de abril, a operação cum-
priu 36 mandados de busca e 
apreensão e 32 mandados de con-
dução coercitiva. Segundo a cor-
poração, as fraudes podem chegar 
a R$ 100 milhões e o dinheiro 
seria usado no financiamento de 
campanhas políticas. Baseada 
nesta investigação é que a ONG 
Adote um Distrital entrou com 
uma representação popular pe-
dindo a cassação do mandato da 
Deputada Distrital. Telma sem-
pre afirmou ter total interesse na 
apuração dos fatos, e, já que nem 
mesmo foi indiciada, acredita que 
as investigações trarão a verdade 
dos fatos e comprovarão sua ino-
cência.

Por duas vezes a Procurado-
ria Geral da Câmara Legislativa 
rejeitou representação popular 
contra a deputada, alegando que 
o pedido de investigação baseou-
-se em matérias jornalísticas e 
não apresentou documentos ofi-
ciais que ligassem a deputada às 
acusações apontadas no pedido 
de abertura de processo de deco-
ro parlamentar. Antes, em maio, a 
procuradora titular Ana Carolina 
Reis Magalhães, também rejeitou 

a denúncia por falta de elementos 
para que o processo fosse à frente.

Cinco pontos são elencados 
no pedido de abertura do proces-
so contra a deputada: a tramita-
ção de processos de improbida-
de administrativa na 15ª Vara de 
Fazenda Pública do DF, a suposta 
aquisição de diploma de nível su-
perior falso, gravações de conver-
sas entre a deputada e os proprie-
tários do Supermercado Tatico, 
onde ela estaria intermediando a 
compra de um terreno, o desvio 
de R$ 100 milhões investigados 
pela Operação Trick da Polícia 
Civil, e o já decidido processo de 
expulsão do partido contra Tel-
ma no PPL.

Um por todos, todos por um 
e ninguém contra ninguém

O espírito de corpo ou cor-
porativismo existe na maioria das 
categorias ou grupos profissio-
nais. O médico que julga o mé-
dico raramente condena o colega 
de profissão, policiais defendem 
policiais, o engenheiro não criti-
ca a obra do colega e assim por 
diante. Na política não poderia 
ser diferente. Os nobres pares 
raramente condenam-se uns aos 

outros. Até hoje, apesar de par-
lamentares terem o trâmite do 
processo de cassação iniciados, 
houve somente uma cassação, 
do deputado Adão Xavier. Por-
tanto, a depender da condenação 
dos deputados distritais, se a re-
gra for mantida, ainda impera a 
máxima que diz: “defendo Vossa 
Excelência hoje, amanhã é Vossa 
Excelência quem me defende”, e 
,assim, Telma Rufino continua no 
mandato.

PPL
Mas, o Partido da Pátria Li-

vre já expulsou a parlamentar em 
decisão unânime e defende com 
unhas e dentes que o mandato de 
Telma Rufino pertence ao Parti-
do. Porém, testemunhas do pro-
cesso de cassação, teriam acusado 
o PPL de arquitetar a expulsão de 
Telma, para garantir mais indi-
cações de comissionados na Câ-
mara, alegando um acordo com 
a suplente Jaqueline Silva, que, 
supostamente, teria prometido 
50% das vagas do futuro gabinete 
para o partido.  A suplente nega 
qualquer tratativa sobre o assun-
to. A briga deve ser decidida nos 
tribunais eleitorais.

O que  
será de 
Telma 
Rufino?

A representante de Águas Claras na Câmara Legislativa enfrenta acusações de 
fraudes financeiras e falsificação de diploma já no primeiro ano de mandato

E a 
administradora 
Patrícia Fleury? 

Ainda que bem avaliada pela 
população e pelos staff do governa-
dor Rodrigo Rollemberg , a atual 
administradora regional de Águas 
Claras pode perder espaço no rear-
ranjo político em curso no Governo 
de Brasília. A fragilidade do man-
dato de Telma Rufino, madrinha 
política da administradora, reflete 
nas decisões da cúpula do Buriti. 
Um possível substituto deve surgir 
entre as lideranças empresariais da 
cidade até o final do ano. 

Não será uma decisão fácil, já 
que, além de funcionária de carrei-
ra, o trabalho de Patrícia tem sido 
bem avaliado na cidade. 

POLÍTICA



Guará II - QE 30
(61) 3381-6585

Taguatinga - Sandú Norte QI 8
(61) 3354-1934

Sobradinho I - Qd. 6
(61) 3578-8150

Candangolândia - QR 5/7
(61) 3304-1561

Gama Leste - Qd. 8
(61) 3012-8282

Águas Claras - Rua 7 Sul
(61) 3043-5700

Sudoeste - CLSW 104, Bloco C, Subsolo
(61) 3575-9767

Ofertas válidas somente para a loja de Águas Claras até 27/10/2015, ou enquanto durarem os estoques.  Após essa data, os preços voltam ao normal. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. 
Garantimos a quantidade máxima de 12 unidades/kg de cada produto por loja. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.  As fotos deste anúncio são meramente ilustrativas e os preços expressos em Reais, salvo os erros de impressão e diagramação. NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM 
VIA PÚBLICA. ESTE FOLHETO TAMBÉM PODE SER RECICLADO. COLABORE COM O MEIO AMBIENTE.

www.superdonadecasa.com.br /donadecasasupermercados /donadecasasupermercados

Filé de Peito de frango Sassami
Copacol congelado  �Kg

Picanha Friboi
tipo ��A�� a Vácuo

Kg

Banana Prata

Kg

Coxão Mole
Bovino

Kg

Ovos brancos Yabuta
Dúzia

cada

Uva Thompson ou Crinson
Bandeja ���g

cada

Sem
Semente

Filé de Tilápia
Copacol congelado

���g 

Picanha Di Prima
fatiada a Vácuo

Kg

Melão Rei, ou
Caipira

Kg

Filé Mignon
a Vácuo C/ cordão

Kg

Alvejante Vanish
Li�uido �,�L ou

pó ���g

Cerveja Heineken
���ml 

Sabão em pó
Omo Multiação

�Kg

A partir da terceira
unidade pague:

Economize!

5,99
R$

cada

Cerveja Alemã
Paulaner Naturtrub

���ml

Catchup Americano Heinz ���g ou
Mostarda Heinz ���g

Azeite Português Extra Virgem
Andorinha

���ml

Com Bico
Dosador

Cocacola
�,�L

Palmito Imperador
inteiro

���g 

Farinha Láctea
Nestlé  ���g

Leite em pó Ninho
Instant�neo ���g

Suco Do Bem
laranja, limonada ou

tangerina
�L
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Meu nome é 
Camila G. 
Barreto e aceitei 

participar de um projeto onde sou 
desafiada a mudanças de hábito por uma vida 
mais saudável.  Minha coluna no site www.
dfaguasclaras.com.br vai funcionar como um 
diário onde vocês podem acompanhar mais de 
perto passo a passo de tudo que vai acontecer 
ao longo do projeto.

O Projeto Sob medida consiste em me 
proporcionar acompanhamento nutricional, 
psicológico e físico com profissionais 
qualificados afim de me auxiliar nessa jornada. 
A primeira fase do projeto consiste em 6 
meses onde preciso além dos objetivos mais 
específicos eliminar 12 kg. Bom eu tenho uma 
vida bastante atribulada e sei que não vai ser 
fácil, mas justamente quis aceitar esse desafio 

por acreditar que é possível!! Eu tenho um 
bebê de 6 meses então dormir é algo que não 
faz parte da minha rotina (srsrsrs), eu cuido 
do meu bebê e quem é mãe sabe o quanto 
de tempo e doação esta tarefa nos exige! Eu 
trabalho (meio período graças a Deus!), faço 
curso de inglês e no próximo semestre estarei 
de volta à faculdade, ufa! Se eu falar que é fácil 
estarei mentindo, por inúmeras vezes sei que 
a minha vontade de ir pra cama ao invés de 
correr pra academia vai ser enorme, a vontade 
de recompensar o stress do dia a dia com 
um chocolate(ou vários chocolates) ao invés 
de seguir o cardápio proposto pela nutri vai 
ser tentador....mas precisamos ser melhores 
que a nossa melhor desculpa e parar de nos 
auto sabotar! Por isso estou aqui, e por isso 
te convido a vir comigo nesse projeto que vai 
mudar a minha vida! Eu espero que através 

da minha mudança eu possa contagiar outras 
pessoas e dessa forma incentivá-las a adotar um 
estilo de vida mais saudável!

Gente, super importante reforçar que o 
foco do sob medida não é exclusivamente a 
perda de peso, mas principalmente o ganho 
de saúde, de qualidade de vida, de disposição 
para enfrentar o dia a dia, de ter mais qualidade 
no tempo em que passo com meu filho, de 
olhar no espelho e ser feliz com aquilo que ele 
reflete!

Reitero a importância desse 
acompanhamento multidisciplinar e 
gostaria de deixar o alerta a todas as pessoas 
que observam que tem algum tipo de 
comportamento problemático com a comida a 
importância do acompanhamento psicológico, 
pois é a partir dele que você terá auto controle 
e disciplina para cumprir com as demais 

tarefas do programa que englobam seguir 
um programa alimentar feito sob medida pra 
você e praticar uma atividade física periódica. 
Agradeço a todos que acreditam nesse projeto 
e me apoiam!

Nos encontraremos em breve!

Sobre os profissionais que me 
acompanham deixo aqui meu agradecimento:

Academia Tribus (Quadra 301 Rua A conj 
1 lotes 1 e 2- Águas Claras- tel: (61) 3435-
1001)

Nutricionista: Aline Ferreira ( Cardiocor- 
Águas Claras Shopping sala 316 – tel: 
(61)3435-4900)

Psicóloga/Pscicanalista: Flávia Tereza 
(http://flaviatereza.com.br/ - tel: (61) 9272-
5005) 

CAMILA G. BARRETO sob medida
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Uma das principais recla-
mações de quem vive e 
Águas Claras é o trân-

sito na cidade. Principalmente 
para quem precisa sair e voltar da 
região nos horários de pico, seja 
para trabalhar ou para estudar. 
Mesmo sendo cortada pela linha 
do metrô e lindeira à EPTG, o 
acesso ao transporte público tam-
bém é complicado para quem vive 
aqui, já que o deslocamento den-
tro de Águas Claras não é simples. 
Faltam principalmente calçadas e 
espaços para pedalar. 

Com uma boa infraestrutura 
e uma oferta razoável de comér-
cio e serviços, quem mora em 

Águas Claras pode hoje resolver a 
maioria das suas demandas, fazer 
compras e se divertir sem precisar 
ir a outras regiões administrati-
vas. Mas, geralmente se deslocar, 
mesmo por pequenas distâncias, 
é um desafio aos moradores. Pen-
sando nisso, o Governo de Brasí-
lia, em parceria com associações 
de moradores e organizações que 
defendem a mobilidade urbana 
sustentável, como a Rodas da Paz, 
começa a implementar o projeto 
Mobilidade Ativa em Águas Cla-
ras. 

As primeiras iniciativas são 
visíveis, com a criação de ciclo-
faixas nas principais avenidas da 

cidade. O compartilhamento da 
avenida entre carros e bicicletas 
é uma tendência global. E deve 
ser adotada em todo o Distrito 
Federal, principalmente em cida-
des verticais, como Águas Claras, 
onde a distância média de deslo-
camento dos cidadãos é pequena, 
favorecendo o feitio do trajeto  a 
pé ou de bicicleta. O projeto pre-
vê outras intervenções como re-
cuperação de calçadas, melhoria 
do paisagismo da cidade, além da 
criação de uma malha cicloviária e 
as chamadas Zonas 30 - vias com 
velocidade máxima de 30km/h 
com o compartilhamento do es-
paço entre carros e bicicletas. 

A proposta é que o projeto seja 
implantado em etapas. Renata 
Florentino, coordenadora geral 
da Rodas da Paz, lembra que é 
preciso  pensar a cidade com a bi-
cicleta inserida no espaço urbano. 
“Esta ótica é preferível a outras 

propostas em que o debate ficava 
refém da construção apenas de ci-
clovias”. 

Zonas 30
Além das ciclofaixas nas ave-

nidas Araucárias e Castanheiras, 

Por um jeito mais 
inteligente de se deslocar
Águas Claras é a primeira cidade do Distrito Federal a receber o Projeto Mobilidade Ativa,  
que pretende criar condições melhores para a convivência entre ciclistas, motoristas e pedestres
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diversas ruas perpendiculares  
passarão ser Zonas 30, ou seja, 
permitirão o tráfego de veículos 
até no máximo 30km/h. Estas 
zonas tem sido adotadas em 
todo o mundo, como medida 
para evitar acidentes graves e 
melhorar o fluxo em áreas urba-
nas. 

Estatística divulgada pelo 
Observatório de Segurança 
Viária da Espanha dá conta do 
seguinte: se um carro trafega a 
30 km/h, 30% dos atropelados 
saem ilesos, 5% morrem e 65% 
ficam feridos. Se o carro trafega 
a 50 km/h, somente 5% saem 
ilesos, 45% morrem e 55% ficam 
feridos. Se o carro trafega a 65 
km/h, ninguém sai ileso, 85% 
morrem e 15% ficam feridos. 
Se o carro trafega a 80 km/h ou 
mais, ninguém sai ileso e (prati-
camente) 100% morrem. Como 
se vê, a redução da velocidade 
(sobretudo nos centros urba-
nos) reduz a sinistralidade assim 
como a mortalidade. As ruas 

têm que ser devolvidas civiliza-
damente aos pedestres e ciclis-
tas, sem proibi-las ao motorista, 
criando-se um ambiente de con-
vivência pacífica entre eles e os 
motociclistas e motoristas. 

Calçadas e  
Bicicletas compartilhadas

O projeto Mobilidade Ativa 
prevê também a instalação de bi-
cicletários e paraciclos em toda 
a cidade, além da adoção de um 

serviço de compartilhamento de 
bicicletas, como acontece hoje 
no Plano Piloto. Ainda não há 
previsão de como funcionará ou 
quando será licitado o serviço. 
As calçadas também devem ser 
compartilhadas, principalmente 
nas áreas não atendidas pelas ci-
clofaixas, as calçadas deverão ser 
desobstruídas e receber obras 
de acessibilidade para poderem 
atender tanto a pedestres quan-
to a ciclistas. 

Ciclovia
É um espaço segregado para fluxo de bicicletas. Isso significa que há uma 

separação física isolando os ciclistas dos demais veículos. A maioria das ciclovias 
de orla de praia são exemplos de vias segregadas.

Essa separação pode ser através de mureta, meio fio, grade, blocos de concreto 
ou outro tipo de isolamento fixo. A ciclovia é indicada para avenidas e vias 
expressas, pois protege o ciclista do tráfego rápido e intenso.

Ciclofaixa
É quando há apenas uma faixa pintada no chão, sem separação física de 

qualquer tipo (inclusive cones ou cavaletes). Pode haver “olhos de gato” ou no 
máximo os tachões do tipo “tartaruga”, como os que separam as faixas de ônibus.

Indicada para vias onde o trânsito motorizado é menos veloz, é muito mais 
barata que a ciclovia, pois utiliza a estrutura viária existente.

Ciclorrota
De uso mais recente, o termo ciclorrota (ou ciclo-rota) significa um caminho, 

sinalizado ou não, que represente a rota recomendada para o ciclista chegar onde 
deseja. Representa efetivamente um trajeto, não uma faixa da via ou um trecho 
segregado, embora parte ou toda a rota possa passar por ciclofaixas e ciclovias.

Zona 30
É a limitação da velocidade dos veículos a 30 km/h nos chamados “cascos 

urbanos”, isto é, em zonas de grande movimento de veículos automotores, 
motociclistas, pedestres e cliclistas. 

Entenda

Uma das faixas da avenida Castanheira será pintada de 
vermelho e transformada em ciclofaixa, para incentivar a 

população a deslocar-se de bicicleta pela cidade
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Os prédios da cidade es-
condem grandes talentos. 
Dentro dos milhares de 

apartamentos está boa parte artistas 
que compõe a cena cultural brasi-
liense e contribui para o desenvolvi-

mento da arte na região. Um deles é 
o ator e empresário Carlos Anchie-
ta, responsável por personagens 
memoráveis como a empregada do-
méstica piauiense Maria dos Prazer. 
Ele, também piauiense nascido em 

Altos a 42 quilômetros de Teresina, 
é um dos maiores produtores de 
comédia em teatro de Brasília, ao 
promover os artistas locais através 
de suas duas produtoras ou pautar 
grandes nomes do teatro nordesti-

no na capital da República. 
Carlos Anchieta se fixou em 

Águas Claras, de onde coordena 
suas atividades profissionais e sua 
vida particular. É em seu aparta-
mento ou em restaurantes da ci-
dade que importantes  projetos de 
circulação de artistas e produção 
cultural tomaram forma, tanto em 
Brasília, quanto no seu estado natal, 
o Piauí. Atuando ora como produ-
tor e ora como artista, Carlos man-
tém uma agende cheia no fim de 
ano em Brasília.

Carlos Anchieta
Humor nordestino feito em Águas Claras

Carlos anChieta 
24 e 25/10
Sesc Gama

29/10
Sesc Paulo Autran Taguatinga

5/11
Sesc Gama

21 e 22/11
Teatro do Guará

Serviço

Morador de Águas Claras, Carlos Anchieta milita  
em divulgar o humor nordestino no Distrito Federal 



As inscrições para novas matrículas na rede pública 
de ensino estão abertas e vão até 23 de outubro. 

Se o seu filho tem 4 anos* ou mais e vai ser um novo estudante da 
rede pública, Ligue 156, opção 2 ou inscreva-se em www.se.df.gov.br.
Tenha em mãos a certidão de nascimento dele e o CEP da casa 
ou do trabalho do responsável.

*Inscrições para crianças que completarão 4 anos até 31/3/2016.

PARA O SEU FILHO É UM NÚMERO 
COM CENTENA, DEZENA E UNIDADE.

PARA VOCÊ É O NÚMERO QUE GARANTE 
QUE ELE APRENDA ISSO E MUITO MAIS.
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O Shopping Quê! vem 
se consolidando 
cada dia mais como 

um polo gastronômico, de 
serviço e conveniência para 
os moradores de Águas Cla-
ras. Com um mix bem diver-
sificado, também oferece um 
dos happy hours mais fre-
quentados da cidade.

As Lojas Americanas 
inauguram uma unidade no 
Shopping Quê! na primeira 
quinzena de dezembro, no 
1o piso, em um área ampla e 
diversificada. 

O superintende do Sho-
pping Quê!, Augusto Bran-

dão, comemora a chegada 
da operação. “Com o atual 
cenário econômico, inau-
gurar uma unidade que sera 
mais uma opção para nossos 
clientes e irá gerar empregos, 
é realmente um ótimo moti-
vo para celebrar. Isso mostra 
como as empresas confiam 
no Shopping Quê!, na sua 
maturação e consolidação 
dentro de Águas Claras. 
Prova disso é que até final 
de 2015, ainda teremos um 
novo restaurante, uma loja 
voltada para esportes e ou-
tras novidades que ainda não 
podemos anunciar.”

História 
As Lojas Americanas têm 

86 anos de existência. A em-
presa é totalmente nacional, 
com sede no Rio de Janeiro. 
São aproximadamente 960 
lojas em todo o país, com 
foco no comércio varejista. 
As unidades contam com 
produtos de higiene, ele-
troeletrônicos, confecção, 
utilidades do lar, e itens va-
riados além de serem líderes 
na venda de CDs e DVDs no 
Brasil.

A loja de Águas Claras 
estará aberta antes das festi-
vidades natalinas. 

Nova unidade da rede será lançada nos primeiros dias de dezembro,  
entre a academia FitWay e o Spa das Sobrancelhas, no 1o piso do shopping

Shopping Quê! terá Lojas Americanas Express em breve



1 9 7 5  |  2 0 1 5

1 e 2 Quartos

Residencial Henrique Baeta | Plantão no local

1 quarto - 42 a 44 m² | 2 quartos - 57 m² com suíte | Varanda gourmet

61 3326 2222 
SEDE (SCN Qd. 1 Ed. Number One)

61 3340 1 1 1 1 
208/209 Norte (Eixinho, ao lado do McDonald’s)

61 3562 1 1 1 1 
Águas Claras (Av. Araucárias) 

Acesse o novo site.  
Mais bonito. Mais ágil. Mais fácil.
www.paulooctavio.com.br

Pronto e com habite-se
Águas Claras |  Rua das Figueiras

Lindo de ver e viver
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Faça a sua proposta | utilize seu FGTS

UTILIZE O QR CODE 
E CONHEÇA MAIS


