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Águas Claras receberá 4 milhões 
para obras de infraestrutura

Águas Claras receberá, até o fim do ano, quase 
4 milhões para investimento em obras de infraes-
trutura urbana. Os recursos foram destinados pelo 
deputado federal Laerte Bessa (PR) e já estão dis-
poníveis para a administração regional, que deverá 
apresentar os projetos para o Ministério das Cida-
des liberar a verba.

A emenda parlamentar poderá ser utilizada em 
obras de drenagem pluvial, pavimentação, acessi-
bilidade de calçadas entre outras, que serão empe-
nhadas em benefício da comunidade local.

“Sou morador da cidade e sei das dificuldades 
que enfrentamos aqui diariamente. Esses recursos 
ajudarão a resolver alguns dos problemas de Águas 
Claras, que tem se tornado uma referência em de-
bates e conferências sobre urbanismo em todo o 
país”, complementou o parlamentar.

A cidade também foi beneficiada com uma emen-
da de R$ 1 milhão para custeio na área de saúde, 
mas como ainda não tem nenhuma unidade de 
atendimento, o recurso foi alocado em Taguatinga. 
O objeto da emenda foi a compra de equipamentos.  

Desde o início do mandato, em 2015, o deputado 
Laerte Bessa já investiu R$ 6 milhões em Águas 
Claras por meio de emendas parlamentares. Parte 
do recurso foi para investimento em melhorias do 
Parque de Águas Claras, um dos espaços mais fre-
quentados pelos moradores da cidade.

A emenda foi destinada. Os projetos para a cidade 
já existem, agora só falta a Administração Regional 
e os órgãos competentes definirem em quais projetos 
os QUATRO MILHÕES serão utilizados. Vamos es-
perar que esses recursos não sejam devolvidos como 
tantos outros que perdemos por falta de destinação. 
A emenda vence em dezembro deste ano.

Os recursos 
estão disponí-

veis e  serão uti-
lizados para 

 pavimentação, 
acessibilidade e 

drenagem pluvial

GIARDÍASE
Uma Zoonose que 
pode ser evitada

Um problema que 
está se espalhando 
na cidade provocado 
pela falta de cuidado 
de donos de cachor-
ros. A giardíase passa 
pelas fezes contami-
nadas de um animal 
para outro, quando o 
cachorro encosta ou 
cheira fezes contami-
nada.
 A giárdia é uma doen-
ça causada por um 
protozoário conhecido 
como G lamblia..

 A transmissão pode 
ser feita de forma di-
reta quando os ani-
mais ficam aglome-
rados.. E indireto 
através da ingestão 
de água ou alimentos 
contaminados.
 Os sintomas são diar-
reia intermitente que 
compromete direta-
mente a digestão e ab-
sorção de alimentos, o 
que por sua vez gera 
como consequência a 
desidratação, perda 
de peso e em casos 
mais severos, o óbito. 
 Para evitar a doença 
tenha cuidados com 
seu cão, recolhendo as 
fezes com saco plásti-
co e não deixando seu 
pet cheirar ou tocar 
as fezes de outros ani-
mais.

Águas Claras Mídia
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Sua cidade em um CLICK

Águas Claras ago-
ra tem um  por-
tal na internet 
para os morado-

res. O Águas Claras Mídia 
chegou para facilitar a vida 
de quem mora em nossa 
cidade e para quem quiser. 
Nosso portal oferece várias 
ferramentas que facilitam 
e dinamizam o dia a dia do 
cidadão, no portal tem o 
trânsito online para saber 
antes de sair de casa, cota-
ção de dólar, euro e qual-
quer outra moeda, clima e 
umidade, dicas de cinema e 
teatro, gastronomia, página 
só para pets, além de uma 
comunicação direta com a 
Administração Regional e 
com a Polícia Militar para 

o morador poder fazer so-
licitações, queixas, elogios e 
denúncias. O Águas Claras 
Mídia existe para facilitar a 
vida do morador da cidade.

E o mais importante 
é que é um site principal-

mente de notícias da cidade, 
com matérias de interesse e 

colunistas que enriquecem o 
leitor em cada matéria pos-
tada.

Seu endereço é www.
guasclarasmidia.com.br e 

aqui de uma forma total-
mente interativa você pode 
participar de nosso portal 
com a galeria de fotos da 
cidade, ou participando de 
nossos grupos de WhatsA-
pp. Ainda faz parte de nosso 
grupo de comunicação: a pá-
gina e o grupo do Facebook, 
Instgram, Twiter e o canal 
do Youtube onde mostrare-
mos matérias e entrevistas 

muito interessantes e com 
certeza do agrado de toda a 

população de Águas Claras.
Para quem acompanha 

nosso site, face e instagram, 
presenteamos nossos segui-
dores com sorteios sema-

nais de vários prêmios: en-
tradas de teatro, refeições 
nos melhores restaurantes 

da cidade, estéticas em sa-
lões e barbearias e muito 
mais.

Aqui em nossas ferra-
mentas o empresário terá 
uma visualização de seu 
produto de uma forma dire-
ta ao seu público alvo, uma 
maneira de ser visto pelo 
morador.

O Águas Claras Mídia 
chegou para somar e con-
tribuir para a melhoria e o 
desenvolvimento de Águas 
Claras, por isso tudo cur-
tam, sigam e compartilhe 
mconosco, que você mora-
dor ou não da cidade só terá 
a ganhar. 

Não esqueça: Água 
Claras Mídia, sua cidade em 
um CLICK.
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Marcos Dantas: 
o servidor que não descansaentrevista

O Águas Claras Mídias em uma entrevista exclusiva conversou, no Palácio 
do Buriti, com o Secretário das Cidades, Marcos Dantas e de forma 

transparente ele nos conta dos trabalhos que fez em Águas Claras.
Patrícia Rebelo, comanda o bate-papo

ACMidia: Por que foi criada a 
Secretaria das Cidades?
M.Dantas: Nós temos como mis-
são: cuidar, gerenciar e supervi-
sionar todas as Administrações 
Regionais e também aproximar 
mais o governo de Brasília com 
a população e cuidar da adminis-
tração do espaço público, como 
feiras, quiosques, bancas de jor-
nal etc. 
Nós minimizamos a burocracia 
quando unimos os órgãos para 
executar um trabalho na cida-

de, isto agiliza e torna o trabalho 
mais rápido e eficiente.
A Secretaria fez um ano em se-
tembro.
ACMidia: E com esse um ano da 
Secretaria, como o senhor avalia 
este trabalho?
M.Dantas: Estou muito grati-
ficado e animado. Nós estamos 

na vigésima quinta edição do 
“Cidades Limpas”, nós agrega-
mos mais serviços a esse rol de 
serviços como no “Cidades Lim-
pas”. Em Águas Claras como a 
retirada de carcaças. Foram 171 
donos notificados que retiraram 
e nós retiramos 39, isso foi uma 
novidade e a outra foi o trabalho 
junto a Secretaria de Segurança 
que nos informa a “mancha 
criminal”, locais de crimina-
lidade com pouca ilumnação 
ou uma árvore que bloqueie a 
iluminação, nós vamos ao lo-
cal e resolvendo o problema 
diminuímos a causa da cri-
minalidade naquela região.
ACMidia: Como é sua rela-
ção com os Administradores 
Regionais?
M.Dantas: É uma relação de 
gestor para gestor sem discri-
minação e um trabalho para 
o bem de todos, cobramos e 
supervisionamos esse traba-
lho, já fui Administrador Regio-
nal do Lago Norte e do Guará, e 
sei bem como é. Nós temos que 
estar muito atentos à deman-
da da população, ver bem o que 
ela quer. Arregaçar as mangas e 
sair do ar condicionado e ir para 
as ruas. Conversar com a popua-
ção, lideranças, igrejas. A cidade 
é viva e não acontece dentro do 
escritório, tem que ir para a rua 

como eu mesmo faço.
ACMidia: Com a vinda da chuva 
volta o problema da aengue e da 
Zica. O senhor acha que com o Ci-
dades Limpas eliminou os maio-
res focos do mosquito?
M.Dantas: Teve um papel funda-
mental e determinante para que 
a gente reduzisse estes índices. 
Nós reduzimos esses índices em 

diversas regiões em mais de 80% 
dos casos. Esse foi um trabalho 
de coordenação, quando junta-
mos vários órgãos numa força 
tarefa com: corpo de bombeiros, 
Agefis, Vigilância Ambiental. Vi-
sitamos quase 70 mil resiências, 
só em Águas Claras foram 1100 
residências. Informando e orien-
tando a população de como deve 
tratar o lixo. Essa diminuição do 

índice foi a mais significativa de 
todo o país.

ACMidia: Com relação às 
faixas de pedestres que 
precisam ser revitalizadas, 
quando poderemos contar 
com essa solução que é um 
problema de segurança?
M.Dantas: No caso de 
Águas Claras eles vão ter 
que limpar as faixas e não 
adiantando, terão que pin-
tar de novo, e estamos co-
brando do DETRAN para 
que esse problema seja re-
solvido o quanto antes. 
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O morador de Águas 
Claras, sr. Floriano kruly, foi 
pessoalmente solicitar à ad-
ministração regional, há apro-
ximadamente sete dias, uma 
alteração no semáforo do cru-
zamento da av. Castanheiras 
com a av. Parque águas claras, 
de responsabilidade do detran. 

Morador tem sua demanda atendida em 7 dias

O semáforo instalado no 
local impedia a descida dos mo-
toristas, quando estava aberto, 
para quem subia a av. Parque 
águas claras. Agora com mais 
um sinal, os motoristas que 
descem poderão seguir e ficará 
fechado apenas para quem faz a 
conversão à esquerda.

trânsito é que já está também 
na programação do der, uma 
intervenção na calçada do Wal-
mart em continuação da av. Co-
paíba e na calçada da copaíba 
sentido rua araçá/processus,.  
A confusão causada no balão 
para quem vem do DF Plaza e 
quer entrar para a eptg e para 
quem vem da eptg e quer en-
trar para águas claras será resol-
vida quando a construção esti-
ver concluída, que contemplará 
também a ciclovia.

O exemplo de nosso 
vizinho Floriano deve ser se-
guido por todos nós. Cada 
sugestão, cada elogio, cada 
reclamação que os moradores 
fazem, são resolvidos a medida 
que o cronograma permite e o 
orçamento do GDF também. 
Precisamos de mais 
moradores assim. Par-
ticipe você também! 

A administração, soli-
citou uma reunião com o de-
tran e, uma semana depois de 
solicitada pelo sr. Floriano, a 
demanda do morador foi con-
cluída. Agora o sinal abre para 
quem sobe e para quem desce 
a av. Parque águas claras, en-
quanto o sinal da castanheiras 
estiver fechado. Isso dará mais 
fluidez ao trânsito, melhoran-
do substancialmente o trânsito 
no local. Outros cruzamentos 
poderão ganhar a mesma fun-
cionalidade.

Nesta reunião com o de-
tran, a administração também 
solicitou outras alterações no 
trânsito, como por exemplo: 
• o aumento de mais alguns 
sentidos nos semáforos. As fai-
xas à direita serão liberadas em 
outros pontos.
• a rua 37 entre a av. Casta-
nheiras e a av. Araucárias terá 

sentido invertido conforme so-
licitado pela população.
• o projeto do balão da av. 
Flamboyant com a rua 37 nor-
te acabou de ser concluído 
pelo detran. Agora esse pro-
jeto está na lista de execução 
da administração e da novacap 
para aquisição do material ne-
cessário.
• estão sendo finalizados le-
vantamentos para intervenções 
nas entradas para avenida vere-
da da cruz, que irá desafogar o 
trânsito nesse local, que é outro 
ponto nevrágilco da cidade.     

Sempre em parceria 
com o detran, a administração 
identificou melhor o estaciona-
mento da praça sul da estação 
arniqueiras e as equipes fize-
ram outras correções na pra-
ça, inclusive nos equipamentos 
e na sinalização da mesma.

Outra boa notícia do 

Notícias boas para Águas Claras

Águas Claras 
mais uma vez 
inovando pre-
senteia a sua 

comunidade com os agra-
dáveis ParCães.

Um local reserva-
do para os donos de cães 
poderem levar seus bichi-
nhos sem preocupação, 
eles podem ficar sem a 
guia e além de interagir 
com outros animais tem 
toda a segurança de ficar 
ao ar livre em um lugar 
cercado com espaço para 
correr.

Os ParCães são gra-
mados e de tamanhos 
variados dependendo do 
lugar com bancos para os 
donos enquanto seus pets 
brincam.

Em cidades desen-

ParCães
Um lugar bom 
pra cachorro!

volvidas do mundo como 
Londres e Nova York, os 

ParCães são uma iniciati-
va de cidadania e respeito 
aqueles que não gostam de 
animais por perto.

Os donos dos pets 

gostaram muito do espaço 
tendo a responsabilida-
de com o local de catar os 
dejetos de suas mascotes 
e evitar desentendimento 
entre os animais.

Sueli dona da Maria 
Eduarda, uma linda pud-
le branca diz ter amado os 
ParCães. “Aqui ela pode 
correr e brincar livremen-
te se a preocupação com a 
rua. Adorei!” Afirma Sueli 

Andrade. 
A iniciativa foi da Ad-

ministração de Águas Claras  
a partir da emenda da depu-
tada distrital Telma Rufino, 
e teve um custo em torno de 
128 mil reais atendendo a  
um pedido da comunidade e 
dos donos de pets.

Os ParCães  podem 
ser usados em oito locali-
dades: 

• Quadra 107 (Praça 
das Araras)
• Quadra 301 (com 
dois equipamentos)
• Praça entre a rua 
07 Sul e a Ipê Ama-

relo
• Praça Estação do 
metrô Aguas Claras 
Sul
• Quadra 208 (Praça 
Sabiá)
• Praça entre as ruas 
30 e 31 Sul
• Estação do metrô 
Concessionária
• Quadra 210 (Praça 
Martim Pescador)
A cidade e principal-

mente os cães agradecem 
a mais um atrativo para 
a melhoria de nossa socie-
dade  e dos moradores que 
amam seus filhotes. Telma Rufino, 

deputada distrital
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com 

    Patrícia Rebelo

Johnnie Burger
Delicioso com hambúrgueres 100% angus

Você já conhece o Johnnie 
Burger? Que fica ali, no Real 
Quality? Em frente ao Sigma? 

Se não conhece, não sabe o que está 
perdendo. Todos os hambúrgueres 
agora são 100% angus. Para quem 
não sabe, angus é aque-
la carne marmorizada, ou 
seja, a gordura fica espa-
lhada por dentro da carne 
ao invés de ter aquela capa 
de gordura da picanha. Re-
sumindo, ela é uma carne 
magra com sabor de gorda, 
ou seja, bem macia e deli-
ciosa. Iaammm.

Alguns fatores fazem 
do Johnnie Burguer uma 
ótima opção de lanchone-
te. Primeiro porque ele fica 
ali no Real Quality, que tem 
estacionamento grande e 
geralmente encontramos 
vagas com facilidade. De-
pois, porque o ambiente é muito le-
gal, com música agitada e moderna. 
O local está sempre cheio de gente 
jovem e saudável que gosta de bater 
um sanduba no início ou no fim da 
balada.

 O cardápio foi modernizado 
e é super variado. Tem opções para 
todos os gostos. Mas todas essas 
vantagens não alteraram o preço do 
burger, que continua tendo um óti-
mo custo-benefício. A nova identi-

dade visual também ficou bem mais 
moderna e mais a cara do Johnnie.  
A última unidade inaugurada, na 
312 sul, faz sucesso entre os brasi-
lienses – e ainda conta com espaço 
garden, pet friendly, fliperama e área 
kids. Me pergunto quando eles tra-
rão para Águas Claras o pet friendly. 
Aqui na cidade já tem quase mais pet 
que habitante.

No cardápio do Johnnie, cada 
dia é especial. Terça é o dia da crian-
çada ganhar brinde, quarta é o dia 
do burguer em dobro (pediu um, 
ganhou outro) e quinta é o dia do 
rodízio por apenas R$39,90. Além 
disso, o Johnnie possui oDesafio Su-
per Johnnie: quem devorar três Su-
per Johnnies em trinta minutos não 

paga nenhum. Eu não consegui me 
candidatar a esse desafio, porque 
isso é só pra macho. O Super John-
nie Burguer é uma coisa gigantesca e 
deliciosa! Alguns poucos corajosos e 
famintos já conseguiram.

 E você ainda pode 
comemorar seu aniversá-
rio no local! E para os que 
estão de dieta, o Johnnie 
possui a linha Limonada, 
que conta com produ-
tos saudáveis, como cre-
pes, saladas, sucos, açaís 
e omeletes.Que, como 
todos vocês sabem, não 
é a minha praia, mas os 
pratos tem uma cara ma-
ravilhosa

Eu adorei a manei-
ra como os pratos são 
servidos. Dá uma olhada 
no mimo que é essa bata-

tinha frita servida em uma cestinha... 
A faca enfiada no sanduíche é outra 
coisa que chama a atenção. Adorei! 
O sanduíche delicioso e GIGAN-
TESCO. O melhor custo benefício 
de hambúrguer que á experimentei 
na vida. E olha que já experimentei 
muuuuuuiiiiitttttooos! 

 Agora gentemmmm! A sobre-
mesa que pedi é absolutamente 
divina! O Grand Hermano. Te-
nho certeza que quem inventou 
isso foi intuído diretamente por 
Deus Pai! Jesus me abana! Olha 
a foto. Vem com um picolé Mag-
num enfiado no sorvete, cheio 
de chantilly!!!  E óbvio alimen-
ta duas pessoas muito bem. As 
opções de sobremesas são va-

riadíssimas e cada uma mais chama-
tiva que a outra. Levei bem uns 10 
minutos pra me decidir. Mas valeu 
a pena. Galera, só indo lá pra ter a 
maravilhosa sensação de saborear 
um hambúrguer suculento seguido 
por uma sobremesas dessas.

Ah! Quase ia me esquecen-
do. A variedade de sucos, inclusive 
detox) é enorme. Me  esbaldei nos 
sucos do Johnnie. Cada um melhor 
que o outro!

 Tudo isso gente, foi propor-
cionado pela minha querida amiga 
Natália Ribeiro, que escreve uma 
coluna no nosso site e tem um Insta-
gram (@nataliaribeiro) com mais de 
15000 seguidores

Serviço:
Local: Av. Araucárias, Ed. 

Real Quality, Lote 1325, 

Loja 06

Telefone: (61) 3383 3900

Horário: 24 horas

Istagram: @johnnieburger

Facebook: Johnnie Special 

Burger
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por: Stella de Domenico

Religião

Hoje fui ao centro espirita. 
Me indicaram um perto de casa e 
resolvi voltar às origens, tomar um 
passe, tirar a urucubaca que tem 
me perseguido há algum tempo. 
Mal não faz, então fui.

O lugar é grande e lotado. 
Um salão redondo cheio de cadei-
ras e sem lugar para sentar. Um cír-
culo de pessoas vestidas de branco 
uniformizadas como se fossem en-
fermeiros do além, com direito ao 
nome bordado no jaleco e tudo, 
cercando o local com imposição 
de mãos e cantando. Perfume de 
incenso no ar. Nenhuma placa lem-
brando que o silêncio é uma prece 
e que fora da caridade não há salva-
ção. Já achei esquisito, mas insisti.

gias vindas das mãos, dos estalos dos 
dedo, dos sussurros. 

Definitivamente não estou em 
um centro espírita. Mas isso não im-
porta. A intenção é boa e as pessoas 
que estiveram ali buscaram alguma 
conexão com o plano espiritual, o céu 
ou qualquer coisa que o valha. É isso 
que interessa. O formato não faz mal.

Na verdade escrevi tudo isso 
porque ir ao centro de novo me fez 
voltar a reafirmar uma posição que 
trago há algum tempo: a de não acre-
ditar mais em nada disso ou daquilo. 
Talvez se eu estivesse em um centro 
espírita de verdade, de raiz, das anti-
gas, esse texto nem existiria porque o 
ritual seria um velho conhecido. Nada 
a declarar. Mas mesmo assim sairia 
de lá com a sensação de vazio. Não 
acredito naquela imposição de mãos, 
nem nas rezas, nem nas pessoas fan-
tasiadas de branco, nem nas palavras 
do orador, nem nos tratamentos e 
orientações. Nada ali me comoveu ou 
me tirou do lugar de observadora do 
circo. Um circo bom, mas um circo.

Gostaria até de voltar a ter 
alguma crença. Percebo que as 
pessoas que creem são mais re-
signadas com seus destinos por-
que acreditam que tem o dedo e 
a vontade de Deus tomando conta 
de suas vidas. Então se entregam à 
essa crença e vão. Eu não consigo. É 
muito mais difícil não crer porque o 
meu destino é responsabilidade mi-
nha. Não tem a vontade de nenhu-
ma força suprema. E aceitar meus 
erros e colher minhas escolhas 
resultou em uma dor insuportável 
diagnosticada como tensão severa 
que estou resolvendo com três ses-
sões de fisioterapia por semana no 
melhor hospital para problemas de 
locomoção do Brasil. Isso não tem 
a menor graça e não pode ser coisa 
de Deus. Nem o melhor dos passes 
resolveria.

Sugestão de filme: “Tenha 
Fé”, uma comédia romântica 
boba mas com alguns diálogos in-
teressantes entre um rabino e um 
padre.

O travesso Pica-Pau está 
metido em mais uma de 
suas insanas brigas por ter-
ritório. Os inimigos da vez 
são o vigarista Lance Wal-
ters (Timothy Omundson) 
e sua namorada Vanessa 
(Thaila Ayala). Precisando 
de dinheiro, eles estão de-
terminados a construir uma 
extravagante mansão na flo-
resta e lucrar com sua ven-
da, mas Pica-Pau também 
mora no terreno e não pre-
tende deixá-los em paz.

Preços e Informações

TARIFA SALA NORMAL
Segundas, terças e quintas:
R$ 22,00 inteira / R$ 11,00 meia*
Todas as Quartas:
R$ 10,00
Sextas, sábados, domingos e feriados:
R$ 24,00 inteira / R$ 12,00 meia*

Sábado Maluco (Todo último sába-
do do mês)
R$ 11,00

TARIFA SALA 3D
Segundas, terças e quintas:
R$ 28,00 inteira / R$ 14,00 meia*
Todas as Quartas:
R$ 12,00
Sextas, sábados, domingos e feria-
dos:
R$ 30,00 inteira / R$ 15,00 meia*
Sábado Maluco (Todo último sába-
do do mês)
R$ 14,00 (3D)
Telefone
(61) 3034.3107

Fui para ouvir a palestra se-
guida do passe. Simples e básico 
como qualquer centro espírita deve 
ser. Ao fundo um mini coral de ido-
sos cantando músicas que eu não 
conhecia e o povo cantando junto. 
Na minha época não tinha cantoria. 
Uma espécie de altar com imagens 
de São Francisco, uma cruz azulada 
e outros símbolos que eu não soube 
identificar, dividia o círculo das ca-
deiras em duas partes.

A fala do orador não foi uma 
palestra, mas uma mensagem positi-
va. Coisa rápida. E o passe coletivo. 
As pessoas de branco formaram um 
corredor, como uma quadrilha de 
festa junina, e o público foi passando 
pelo meio enquanto recebia as ener-




