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Federal
Você sabia que o deputado 
federal Laerte Bessa (PR) 
mora em Águas Claras? E 
que ele destinou R$ 4 mi-
lhões de emendas parla-
mentares para a nossa cida-
de? É muito bom para Águas 
Claras ter um representante 
na Câmara dos Deputados, 
pois podemos cobrar mais 
daqueles que nos represen-
tam no Congresso Nacional.

Gastronomia
Águas Claras tornou-se um 
dos principais polos gastro-
nômicos do Distrito Federal. 
E, nesta coluna vamos des-
tacar o restaurante Toretto 
Cucina Italiana, que tem sua 
massa preparada pelo pró-
prio restaurante. Os irmãos 
Fiuza, Emílio, Elaine, Rodrigo 
e Ronan acertaram ao pro-

porcionar para os moradores 
da cidade a massa artesanal 
e o molho de tomates fres-
cos. Águas Claras merece 
todo o requinte e o sabor de 
uma boa cozinha italiana! 

Iluminação
Quem caminha pele Parque 
Águas Claras todas as noites 
faz um apelo ao poder pú-
blico: mais iluminação para 
o local. Por uma questão de 
segurança os moradores pe-
dem que o parque seja mais 
iluminado à noite. Afi nal, em 
tempo de insegurança não 
podemos facilitar. 

Óculos
Geeenteeee…   A Aventto, loja 
localizada no DF Plaza e no 
Águas Claras Shopping, está 
com cada óculos incrível 
com lentes espelhadas e um 

ano de garantia. Para as chi-
ques de plantão o Gold Rose 
Metal está um luxo.

Moda
E ai vocês já estão prepa-
radas para curtir o Verão 
2018? Este verão os tons são 
laranja, pink, azul, amarelo e 
verde. Cores bem fortes que 
alegram esta estação, que 
vem sempre com o brilho do 
sol para deixar o início do ano 
com muita energia positiva.

Honestidade
A honestidade e o comba-
te à corrupção são temas 
debatidos diariamente pela 
nossa sociedade. Pensando 
nisso…   Já está presente em 
vários de condomínios de 
Águas Claras o projeto que 
testa a honestidade do mo-
rador. Funciona assim: um 

freezer com picolés fi ca dis-
ponível na recepção do pré-
dio e cada picolé custa R$ 2. 
Mas não tem ninguém para 
cobrar e o morador paga de 
acordo com a sua consciên-
cia.  Numa sociedade em que 
muitos criticam a desones-
tidade nada melhor do que 
saber como anda a honesti-
dade dos cidadãos…   E o seu 
condomínio já aderiu?
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 Carmen Steff ens do DF Plaza Érica 

Cruz, Jéssica Lima e Nilsa Sousa,
 estão prontas para ajudar 
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dade dos cidadãos…   E o seu 
condomínio já aderiu?

Para presentear
Os kits da quem disse, berenice? É uma ótima 
opção para presente. Os kits vêm com sombras, 
batons, rímel, hidratantes, além de produtos para 
tratamento de cabelo.

Para sobremesa 
A Torta Sufl air da Biscoitos Mineiros…   Uma excelente sobremesa para festejar.

Para fi car linda 
A hidratação de argila do salão Lux Instituto de Beleza.



Você já procurou o trabalho 
de um Pet Sitter em Águas 
Claras? O serviço é comum 
principalmente nos Estados 
Unidos e nos países da Eu-
ropa e chegou com tudo no 
Brasil. Pet Sitter é o serviço 
oferecido por pessoas para 
cuidar de animais enquanto 
o dono está fora de casa, ou 
seja, babá de animais. Os pet 
sitters podem receber ani-
mais com toda dedicação e 
cuidado em sua própria resi-
dência. E, este serviço já che-
gou em Águas Claras, pois o 
casal José Carlos da Silva e 
Gabriela Matos há um ano 
abriu as portas de sua casa 
para hospedar gatos. Além 

disso, a Gabriela vai até a 
casa da pessoa que aciona 
o seu serviço para cuidar de 
gatos, cachorros, papagaios e 
cacatuas.
A Gabriela contou ao Águas 
Claras Mídia que sempre 
gostou de ajudar animais 
em situação de abandono e 
isso foi crucial para começar 
como Pet Sitter. No entanto, o 
casal iniciou a atividade após 
José Carlos sofrer um aci-
dente de moto e fi car impos-
sibilitado de trabalhar fora de 
casa.
“Tudo começou quando meu 
marido sofreu um aciden-
te de moto no fi nal do ano 
passado, e, depois que ocor-

reu esse fato ele nunca mais 
conseguiu emprego. Então a 
gente teve que se reinventar 
para pagar as nossas despe-
sas”, afi rmou Gabriela, que é 
também aluna do curso de 
Biotecnologia da Universida-
de de Brasília.
Ela disse ainda que costuma 
receber até 20 gatos quando 
os donos estão geralmen-

te viajando, reformando ou 
em processo de mudança. 
“Normalmente as pessoas 
preferem hospedar os gatos 
em minha casa do que me 
chamar para cuidar deles em 
suas próprias residências. 
Hoje estou com 19 gatos em 
minha casa”, afi rmou a Pet 
Sitter.
Para receber os gatos, Ga-
briela e José Carlos tiveram 
que adaptar todo o aparta-
mento e colocar telas pro-
tetoras nos quartos e na va-
randa. Os felinos têm acesso 

por toda casa, onde a água e 
a ração estão sempre à dis-
posição deles, além de um 
lugar aconchegante para 
descansar.

Contratar o serviço de um 
Pet Sitter tem suas vanta-
gens principalmente para 
os animais que precisam de 
socialização com os outros 
bichos, e tem ainda a como-
didade de não se preocupar 
com o seu animal de estima-
ção na hora de viajar ou de 
reformar a casa.

CASAL OFERECE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
PARA GATOS EM ÁGUAS CLARAS

te viajando, reformando ou por toda casa, onde a água e 

Gabriela Matos e José Carlos recebem até 20 gatos em sua casa

4. A loja Hope do DF Plaza conta 
com a consultoria da Paula Katherine 

e da Jessiane Cavalcante. 
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bíquini que a Paolla Oliveira usou 

na novela Força do Querer.

Gabriela Matos é também volun-
tária da ONG Atevi e faz feira de 
adoção na Asa Sul e no Guará. 
“Sou voluntária da ONG da Atevi e 
sempre participo de mutirão para 
dar banho e abrigos aos animais, e 
faço ainda feira de adoção”, fi nali-
zou Gabriela.

Para contratar os serviços da Ga-
briela e do José Carlos é só entrar 
em contato por meio do telefone 
(61) 98170 – 4164. 

Para sobremesa 
A Torta Sufl air da Biscoitos Mineiros…   Uma excelente sobremesa para festejar.

Para fi car linda 
A hidratação de argila do salão Lux Instituto de Beleza.



ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAM

 NATAL SOLIDÁRIO PARA FAMÍLIAS DA ESTRUTURAL

Celebrar o Natal sig-
nifi ca participar de uma 
Ceia com a família para 
festejar um momento 
especial. Mas, para mui-
tos moradores da Cida-
de Estrutural isso não é 
possível, pois está fora da 
realidade fi nanceira ban-
car um jantar que tem a 
fi nalidade de comemorar 
o período natalino. 
E, diante desta situação, 
o Conselho Tutelar da 
Estrutural, o Águas Cla-
ras Mídia e a equipe da 
Jantinha Abençoada re-
solveram colaborar para 
a realização do Natal So-
lidário em benefício das 
famílias da cidade. Esta 
união teve o objetivo de 
proporcionar às famílias 
da Região Administra-
tiva uma ceia natalina, 
que ocorreu na noite do 
último dia 23 de dezem-
bro para 100 famílias, no 
Restaurante Comunitário 
da Estrutural.

A organização do II Na-
tal Solidário da Estrutural 

começou há três meses 
com a arrecadação das 
doações para realizar o 
evento solidário. Os or-
ganizadores consegui-
ram arrecadar o pernil, o 
chester, o arroz, e produ-
tos para fazer o salpicão 
e a farofa. O Supermer-
cado Oba fez a doação 
de 100 mini-panetones 
e o Bolo do Flávio doou 
vários bolos às famílias 
que participaram da ceia.

O evento contou com a 
distribuição de brinque-
dos para as crianças e 

teve ainda a participação 
do Papai Noel. O Grupo 
Ativ_Adade, que reúne 
senhoras de Águas Cla-
ras, também deu a sua 
contribuição para a ceia 
de Natal com os arranjos 
das mesas.  

Patrícia Rebelo, do Águas 
Claras Mídia e Delma 
Vaz, idealizadora da Jan-
tinha Abençoada, já de-
senvolvem um trabalho 
social e distribuem re-
feições aos moradores 
de rua. “Estamos sem-
pre pedindo aos empre-

sários de Águas Claras 
para ajudar em nossas 
ações sociais e eles têm 
nos dado apoio. Afi nal, é 
muito importante ajudar 
ao próximo”, disse Patrí-
cia Rebelo.

Os conselheiros Djal-
ma Nascimento e Irene 
Nascimento destacaram 
todo o empenho da equi-
pe que esteve à frente da 
ação solidária e afi rma-
ram que toda a prepa-
ração foi feita pensando 
em benefi ciar e alegrar o 
Natal dos moradores da 

Ceia reuniu mais de 500 pessoas 
no Restaurante Comunitário

Natal

começou há três meses teve ainda a participação sários de Águas Claras Estrutural. 

As famílias que partici-
param do II Natal Soli-
dário saíram do even-
to satisfeitas e felizes, 
pois tiveram uma noite 
alegre, onde todas as 
crianças receberam 
presentes do Papai 
Noel.



Ceia reuniu mais de 500 pessoas 
no Restaurante Comunitário

Natal

Es� ut� al
De acordo com a Pesquisa Distrital Por Amostra em Domicílios 
(PDAD) 2015, realizada pela Companhia de Planejamento do Dis-
trito Federal (Codeplan), a Cidade Estrutural é o lugar com índices 
sociais que merecem atenção, pois num local com população aci-
ma de 39 mil habitantes, mais de duas mil crianças entre 0 e 4 
anos estão fora da escola. E, os jovens entre 18 e 25 anos apenas 
12% frequentam faculdade. Acima de 25 anos apenas 4% fre-
quentam escola.

A escolaridade da população da Estrutural concentra-se na cate-
goria dos que tem nível fundamental incompleto, 45,21%, seguida 
pelo ensino médio completo, 16,60%. Apenas 1,53% têm nível su-
perior.

Outro problema que atinge a estrutural é o saneamento básico 
e apenas 54% das ruas são asfaltadas e a rede de água pluvial 
atende 37% da população.



Vivemos um tempo de comemorações. Época de celebrar a vida. Por isso, lembre-se de 
respeitar os limites de velocidade das vias e de não dirigir depois de beber. Não é só pela lei, 
é para evitar os riscos de acidentes e assim garantir muitos “felizes Anos-Novos” pela frente.

A vida passa pelo trânsito.

Mais importante do que 
chegar rápido é chegar.



O Devassa fi ca ali no 
fi m da Av. Araucárias, 
no comércio da Caixa 
Econômica, e cheioooo 
de lugar pra estacionar.  
Tem uma varandona de 
um lado e do outro e o 
ambiente é enoooorme!

Alzenira Maria Nunes 
Silva é a chef que cuida 
da cozinha do Devassa, 
que é, uma franquia. O 
diferencial é exatamen-
te o atendimento per-
sonalizado, até porque a 
maioria da clientela é fi el, 
vive lá e são conhecidos 
por nome por todos os 
garçons e pela Alzenira, 
claro!

Quando o cliente pede, 
ela faz o prato personali-
zado. Ela continua fazen-
do pratos que já saíram 
do cardápio e o cliente 
antigo pede como a cos-
telinha suína com molho 
barbacue. Pode gente? 
Olha que fofa…  

As exclusividades fi cam 
por conta dos bolinhos 
produzidos na própria 
casa, tais como o bolinho 
de bacalhau, bolinho de 
carne seca, o StickAdi-
nhos, palitos de muçare-
la ou mozarela (eu olhei 
a grafi a em português, é 
assim mesmo que es-
creve), empanados e fri-
tos e acompanha molho 
sugo. O mais gostoso do 
muuuuuundo.

Tem muito petisco na 
chapa também. Cada 
um mais gostoso que o 
outro. E tem pra todos os 
gostos. O Gato Mia tem 
um pouquinho de cada 
ou de tudo um pouco. 
Um mix de vários petis-
cos do Devassa.

Mas vamos ao que inte-
ressa a Devassa é uma 
cervejaria especializada. 
As cervejas têm nome 
dos tons do cabelo de 
mulher: Sarará, Ruiva, 
Loura, Negra e vários 

drinks feitos com as 
cervejas especiais. Tem 
inúmeras escolhas de 
cachaça e drinks para 
quem gosta de beber 
com classe como o 69 
Tons Devassa e Suco 
Mineiro, tudo lindo e de-
licioso.

Aos sábados tem 
buff et de feijoa-
da, que já fui inú-
meras vezes me 
deliciar com as 
maravilhas do fei-
jão preto. E o que        

combina com feijoada? 

 Samba, é claro! Da melhor qualidade. 
Uma vez por mês a mais famosa sambista 
brasiliense, Dhi Ribeiro, canta pra galera no 
Devassa de Águas Claras. Imperdível!

DEVASSA 
SAMBA COM DELÍCIAS

 Samba, é claro! Da melhor qualidade. 
Uma vez por mês a mais famosa sambista 
brasiliense, Dhi Ribeiro, canta pra galera no 
Devassa de Águas Claras. Imperdível!

Pedimos de entrada a Salada César. 
Com pimentinhas salpicadas por 
cima. Uma gostosura de ver e de co-
mer. Olha só que delicinha…  

De sobremesa pedimos a GULOSA, 
o mais espetacular petit gateau que 
já experimentei na vida. Dá tranqui-
lamente para duas pessoas e é feito 
na hora com sorvete e calda extra. 
Sente o drama!!!

Fotos: Mônica Indig

As carnes são sempre frescas, se-
lecionadas e resfriadas e o melhor 
de tudo, preparadas na hora. 

O petisco que mais sai é o Gaú-
cho Chapadão, que é composto de 
500 gramas de miolo de alcatra, 
sempre escolhendo as melhores 
carnes e acompanha batata chips, 
crocante e sequinha. Ia ser somen-
te um petisco, mas era tão grande 
que virou nosso prato principal.

drinks feitos com as 

com Patrícia Rebelo
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Serviço:
Horário de funcionamento:
Sábado, domingo e feriados  
de 12:00 até o último cliente 
2ª a 6ª feira – das 16:00 até o último cliente 
Endereço: Av. das Araucárias, 885 - Águas Claras, 
Brasília - DF, 71936-250
Telefone: (61) 3024-0690
Site: www.cervejariadevassa.com.br/
Facebook: www.facebook.com/devassaaguasclaras/

CAINDO
DE BOCA




