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LUGAR DE DISCÓRDIA EM ÁGUAS CLARAS



Cafeteria 
A Chocolateria Brasileira de 
Águas Claras está com um 
cardápio novo de bebidas. O 
destaque vai para a bebida ge-
lada mais pedida, o Afogatto, 
que contém um café expresso, 
uma bola de sorvete de creme 
e chantilly. Vale a pena provar!

Decoração
O Mercadão Cestaria e Deco-
ração tem cada peça linda para 
decorar os ambientes da sua 
casa. Tem cada peça maravi-
lhosaaaa feita com cristal de 
Murano.  E as plantas suculen-
tas estão super em alta. Então, 
vamos renovar a decoração de 
casa?

Asfalto
Chegou o Verão e com ele 
veio também as chuvas. 
Com isso, começam a apa-
recer os buracos no asfalto 
das ruas de Águas Claras. 
Coisa chata, não é?  Agora é 
redobrar a atenção para não 
deixar o carro cair nos bura-
cos e aguardar a administra-
ção resolver o problema, que 

será logo que o período de 
chuva passar. E se você vir 
algum buraco na rua, mande 
uma foto com endereço para 
contato@aguasclarasmidia.
com.br que enviamos dire-
tamente para as autoridades 
responsáveis!
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Sua Cidade em
um CLICK!

1 - Você já foi até a Casa Barroco de Águas Claras? A 
loja fi ca no Felicittà Shopping e a troca de show room 
está com descontos de até 50%. Uma ótima chance 
para quem quer desapegar de móveis velhos e com-
prar novos. O atendimento da Casa Barroco é padrão 
de excelência e conta com a gerente Dora Rodrigues, 
com a design Jéssica Freitas e com os consultores Jef-
ferson Vasconcelos e Watila Silva.

3 - Genteeeeeeee…   A empresária Raquel Almeida 
manda avisar que o lançamento da coleção outono-in-
verno 2018 será logo no início de março. Mas a fashio-
nista diz que já tem o preview da coleção em sua loja, 
Raquel Fashion, que fi ca na Av. Araucárias. Ahhh…   Cal-
ça e macacão Pantacourt vão continuar sendo a sensa-
ção nesta estação. Vamos lá conferir?

2 - Ahhh essa novidade eu tenho que contar para as 
mulheres de Águas Claras. A nossa cidade ganhou 
duas franquias seeensacionais no segmento de beleza 
e estética. Trata-se da beauty B Sobrancelhas & Unhas 
e a Depile-se, conhecidas no circuito Rio-São Paulo. E, 
tudo isso chegou aqui pelas mãos da empresária Fer-
nanda Batista, que tem uma equipe excelente para nos 
atender.  A depilação lá é feita com uma cera para cada 
tipo de pele e tem camomila e abacate, e eu não sofri 
nadinha. Isso é ótimo, não é? E para as unhas tem es-
maltes importados e ainda a esmaltação em gel, que é 
perfeitaaaa…   E claro que lá na beauty B tem produtos 
maravilhosos da Amme para aquela make de arrasar. 
Passa lá, fi ca na Av. Jequitibá.

A calçada da Vereda da Cruz possui 2,5km de 
extensão, nesta primeira etapa está sendo cons-
truído 1,2 km, entre a Rua Pau Brasil e a Quadra 
205, conclusão prevista para janeiro de 2018, 
o segundo trecho de 1,3 km de extensão, entre 
a Quadra 205 e a EPVP, já conta com emenda 
parlamentar da Deputada Telma Rufi no e tem 
previsão de  entrega até abril de 2018, melho-
rando a qualidade de vida, acessibilidade e se-
gurança da comunidade de Arniqueiras e Águas 
Claras vertical.

O DPVAT(Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres) é um se-
guro de função social que protege toda a população brasileira. A obrigatoriedade do seguro é mantida 
pela Lei nº 11.482/07, para que as vítimas de acidente de trânsito em território nacional fi quem ampara-
das - sejam motoristas, passageiros ou pedestres - independente de quem seja o culpado.

Pague o seguro DPVAT em dia e garanta a indenização do seguro em caso de acidentes de trânsito com 
morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares.

Em 2018, o parcelamento do Seguro DPVAT não é elegível a nenhuma categoria. Os valores de um 
eventual parcelamento em três meses não atendem a um dos pontos defi nidos na resolução CNSP nº 
332/2015(valor mínimo por parcela de R$70,00).

Como pagar:
Veículos Usados - Renovação
Ônibus, Micro-ônibus e Lotação
com cobrança de frete:
Acesse o site: www.seguradoralider.com.br
para gerar a guia.
Pague somente no BRB , Banco do Brasil, 
Bradesco, BANCOOB, Caixa/CEF ou Itaú.

PARTE DA CALÇADA DA AVENIDA VEREDA 
DA CRUZ SERÁ ENTREGUE EM BREVE, DIZ 
ADMINISTRADORA INTERINA*

ERRATADPVAT SAIBA COMO PAGAR EDIÇÃO 8

Demais Veículos
Acesse o site: www.seguradoralider.com.br
e pague somente nos bancos acima.

Veículos 0 Km - 1º Licenciamento
Acesse o site www.detran.df.gov.br e
e pague somente nos bancos acima.

Veículos Isentos do IPVA
O vencimento do prêmio do Seguro DPVAT se 
dará juntamente com o emplacamento ou no 
licenciamento anual.

e chantilly. Vale a pena provar!e chantilly. Vale a pena provar! vamos renovar a decoração de vamos renovar a decoração de 
casa?casa?

As peças de decoração 
da loja Timber

               Os macarons da Malu Gomes 61. 99977-4257



Trânsito, trabalho, escola, 
academia, entre outras ativida-
des fazem parte do cotidiano 
dos moradores de Águas Cla-
ras. No entanto, não faltam na 
cidade exemplo de boas práti-
cas e preocupação com o bem-
-estar social. E quem dá um 
bom exemplo aos moradores 
de Águas Claras, é o Udson So-
ares, subsíndico do Residencial 
Madeira, localizado na Quadra 
206. 
Udson Soares literalmente 

colocou a mão na massa em 
busca de melhorias na quali-
dade de vida dos moradores da 
Quadra 206. Ele pintou sozinho 
a Praça Tuim, que é o espaço 
público central da quadra onde 
pais, avós e crianças se reúnem 
para o lazer.
“Há três meses comprei um 
apartamento na cidade e vi a 
praça estava feia e mal cuida-
da. Então, decidi comprar o ma-
terial e começar a revitalizar a 
praça”, disse Udson.

Quando os outros condôminos 
da quadra viram Udson Soa-
res pintando a praça resolve-
ram ajudar e compraram mais 
tintas. Porém, todo o esforço 
braçal para pintar a praça é do 
subsíndico.
Segundo Udson Soares, a pin-
tura da praça ainda não está 
completa, falta pintar as faixas 
do estacionamento e os bancos. 
“Eu pintei o meio fi o e destaquei 
o chão e com isso já deu outra 
imagem”, afi rmou o subsíndico.

Udson Soares comprou com re-
cursos próprios materiais para 
revitalizar a praça, como tintas e 
pinceis, e o todo o trabalho co-
meçou há cerca de dois meses.
“Para mim é uma grande tera-
pia pintar a praça, eu me divir-
to”, garantiu Udson que mora 
em Águas Claras com a esposa 
Percília Gomes e a fi lha caçula 
Aylla Gomes.
Udson Soares, que é aposen-
tado mas ainda trabalha como 
advogado, teve seu trabalho 

reconhecido por vários mora-
dores da quadra que destaca-
ram a sua iniciativa no grupo de 
Whatsapp do Águas Claras Mí-
dia. Um morador enviou a foto 
panorâmica da quadra e o tra-
balho do cidadão participativo 
estava lá em evidência.

E você? O que tem feito pela 
sua cidade? Vamos seguir o 
exemplo de Udson?

MORADOR DE ÁGUAS CLARAS SE 
DESTACA POR BOA AÇÃO E CIDADANIA

Udson Soares revitalizou sozinho a Praça da Quadra 206

DESTACA POR BOA AÇÃO E CIDADANIA

www.facebook.com/aguasclarasmidia

www.instagram.com/aguasclarasmidia

www.twitter.com/aguasclarasmidia

www.youtube.com/aguasclarasmidia

Vista de cima da praça da quadra 206



PRAÇA DO SKATE 
MORADORES, COMERCIANTES E 

SKATISTAS DIVERGEM SOBRE O LOCAL

Águas Claras é uma cidade 
que chama a atenção de todos 
que passam por ela, por seu 
estilo de vida moderno e acon-
chegante. Uma cidade onde há 
vários espaços públicos para 
reunir famílias e realizar con-
fraternização de vizinhos acaba 
atraindo muitas pessoas para 
viver no lugar.
No entanto, há um local na ci-
dade que virou alvo de discór-
dia na região: a Praça do Skate, 
localizada entre as ruas 36 e 37 
Sul.
O síndico do Mirante Prime re-
sidencial, Eduardo Viegas, ale-
ga que a praça virou ponto de 
drogas e os frequentadores em 
sua maioria não são de Águas 
Claras.
“Ninguém consegue morar em 
nenhum andar baixo do nosso 
prédio por causa do barulho. 
Sem falar que eles fazem a 
apologia a todo tipo de ilegali-
dade. Além disso, tem um even-
to que eles fazem na segunda-
-feira, que a ‘Batalha do Rap’ e 
no dia seguinte os resquícios 
são camisinhas, cacos de vidros, 
calcinhas, absorventes sujos. 
Essa praça virou a cracolândia 
de Águas Claras”, disse Viegas.
Ele defende que a praça seja 
removida do local e que ela se 

instale no Parque Águas Claras. 
“Eu não sou contra o esporte e 
nem aos skatistas, mas a vio-
lência que a praça traz à região, 
pois vários moradores já foram 
assaltados a mão armada no dia 
desse evento que eles fazem na 
segunda-feira. Então, já que o 
skate é um esporte, remova a 
rampa do skate e leve para o 
Parque Águas Claras”, afi rmou 
o síndico Eduardo Viegas.
Eduardo Viegas inclusive já pro-
tocolou na Administração Re-
gional um abaixo-assinado, que 
representa 10 mil moradores de 
Águas Claras, solicitando a reti-
rada da Praça do Skate do lugar 
que está hoje. O síndico defen-
de a revitalização da praça, mas 
com brinquedos e espaços para 
toda a família.
Os comerciantes do local tam-
bém não estão satisfeitos com 
a Praça do Skate. Um empresá-
rio que não quis se identifi car e 
vamos chamá-lo de DB disse à 
equipe do Águas Claras Mídia 
que neste mês de janeiro a Po-
lícia Militar fez uma abordagem 
durante a Batalha do Rap e foi 
encontrado um facão e uma 
grande porção de  drogas ilíci-
tas.
Já para os jovens que frequen-
tam o local, a praça do lugar é 

sinônimo de diversão, alegria, 
entusiasmo e incentivo à prá-
tica do esporte. A estudante 
de fotografi a, Bárbara Beatriz, 
afi rma que a praça é um local 
de mobilização cultural “Aqui é 
lugar de reunir os jovens, além 
disso, vários pais trazem seus 
fi lhos aqui na praça para se di-
vertir”, disse Bárbara.
A estudante pede ainda melho-
rias para a praça como a insta-
lação de bebedouro, a troca das 
grades de apoio e a revitaliza-
ção das rampas de skate que 
estão desgastadas.

A equipe do jornal Águas Claras 
Mídia procurou a Administração 
Regional, para relatar os proble-
mas encontrados na Praça do 
Skate, e de acordo com órgão, 
para fazer uma retirada da praça 
do local o processo é um pouco 
burocrático e complicado. Pois, 
para que de fato a remoção da 
Praça do Skate ocorra é neces-
sário o envolvimento de outros 
órgãos administração pública 
como, por exemplo, o Ministério 
Público, uma vez que a praça 
em questão já estava prevista 
na construção de Águas Claras.

Á Ainda segundo a adminis-
tração, houve várias reuniões 
entre as partes envolvidas 
com a Praça do Skate para se 
chegar a um acordo, porém 
não houve conciliação.
Já em relação à revitaliza-
ção, a Administração afi rmou 
que há uma licitação prevista 
para este ano para reformar 
várias praças de Águas Cla-
ras, e que a Praça do Skate 
pode entrar neste cronogra-
ma de revitalização dos es-
paços públicos da cidade.

MORADORES, COMERCIANTES E 
SKATISTAS DIVERGEM SOBRE O LOCAL

Facebook/reprodução



PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2018
10 de fevereiro (sábado)

Lordes do Areal
Desfi le Escola de Samba Lordes do Areal e 
Águas Claras
Sábado ás 15h na Rua 31 Sul. Batalha de 
confetes e desfi le de fantasias infantis, várias 
atrações artísticas e desfi le da Lordes. Entrada 
Gratuita

Baile do TAJ
Sábado, às 18h no TAJ Bar (SCES T 2). Shows 
com Barbara Labres, Leonardo Alves e DJ Raff . 
Ingressos a partir de R$ 30. 

Bloco Carnareggae 
Sábado, às 18h na Praça do Setor Cultural Sul 
(Museu da República). Shows com diversas 
atrações musicais. Entrada gratuita.

Bloco Concentra Mas Não Sai 
Sábado, às 16h na CLN 404/405. Shows com 
diversas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Bonde das Montadas 
Sábado, às 9h na Área externa do Museu da 
República. Shows com diversas atrações mu-
sicais. Entrada gratuita. 

Bloco das Perseguidas
Sábado, às 15h na Praça dos Prazeres (201 
Norte). Diversas atrações musicais. Entrada 
franca.

Bloco Ovelha Kids 
Sábado, às 16h na QNP 19 (Ceilândia). Diver-
sas atrações musicais. Entrada gratuita.

Carnabaile - Funkzaum de Carnaval
Sábado, às 22h  no Sub Dulcina (Conic). Show 
com os DJs Ah Tyrone, @Dark0, JLZ, Foxxy, Te-
enangel e LaBonita. Ingressos a partir de R$ 
10.

Carnaáguas 
Sábado, às 14h na Quadra 301 Norte, rua C, lt 
4, lj 1/4 (Águas Claras). Shows com diversas 
atrações musicais. Entrada gratuita. 

Carnaval no Parque
Sábado, às 17h na Praça das Fontes (Parque da 
Cidade). Shows com Simone e  Simária e MC 
Koringa. Ingressos a partir de R$ 100. 

Carná 2018 
Sábado, às 10h no estacionamento 4 do Par-
que da Cidade. Bloco de Carnaval de Rua para 
Crianças. Entrada gratuita.

Carnarock 2018
Sábado, às 19h no Poizé Pub (305 Norte). 
Show com Megera, Matebolic, Metal of Pu-
ppets, Stoned, Baleias Ñ São Peixes e Lookout. 
Ingressos: R$ 30. 

Cuecão de Lycra 
Sábado, às 19h no Espaço Cultural Canteiro 
Central (SCS Q 3). Shows com diversas atra-
ções musicais. Ingresso: R$ 25.

Galinho de Brasília 
Sábado, às 11h. Setor de Autarquia Sul Q4. 
Shows com diversas atrações musicais. Entra-
da gratuita. 

Mamãe Taguá 2018 
Sábado, às 17h no Taguaparque. Shows com 
diversas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Patubatê
Sábado, às 15h  no Setor Comercial Sul. Show 
com Patubatê e diversas atrações musicais. 
Entrada gratuita.

Sambas e Batucadas - Herdeiros do samba 
Sábado, às 14h no Setor Comercial Sul Q 8. 
Shows com diversas atrações musicais. Entra-
da gratuita. 

Samba da Guariba 22° edição 
Sábado, às 16h na EQNN 18/20 AE (Ceilândia). 
Shows com diversas atrações musicais. Entra-
da gratuita. 

Bloco Esquenta mas não Queima
Sábado, de 09h ás 22h na Rua 17 sul (estacio-
namento). Shows com diversas atrações musi-
cais. Entrada gratuita. 

Bloco Filhos de São Jorge
Sábado, de 18h ás 0h na estacionamento do 
Funções Múltiplas em Planaltina.  Entrada gra-
tuita. 

Circuito Pipoka Azul
Sábado, de 16h ás 22h na QE 40 Praça da 
Moda Guará. Entrada gratuita. 

Bloco Vem Kem Ker
Sábado, de 14h ás 0h na Avenida Comercial 
Estrutural. Entrada gratuita. 

Bloco Libre 
Sábado, de 17h às 03h no Setor Cultural Sul 
(Praça do Museu da República). Shows com 
diversas atrações musicais. Entrada gratuita. 

11 de fevereiro (domingo)

Felicittá Folia 2018 (Carnapet)
Domingo, de 16h ás 21h no Shopping Felicittá. 
( Av. das Castanheiras, s/n - Lote 5).  Desfi le de 
fantasia pet e várias atrações. Entrada gratuita.

Bailinho de Carnaval - Trio encantado 
Domingo, às 15h no teatro Eva Herz - Livraria 
Cultura (Shopping Iguatemi SHIN CA 4, Lago 
Norte). O grupo trio Encantado apresenta his-
tórias e brincadeira para desenvolver a criativi-
dade infantil. Entrada franca. 

Bailinho Infantil do Previ 
Domingo, às 15h no Clube dos Previdenciários 
(SEPS 712/912, cj D, Bl 1). Shows com DJ Manu 
Santos e Juliana Maria. Ingressos: gratuito para 
os sócios; e R$ 10 para convidados. 

BEMMEB Bloco
Domingo, às 17h no Setor Cultural Sul (Praça 
do Museu da República). Shows com Dj Thaisa 
Sabino, Vanessinha Halls, Jaçiral Los Angeles, 
Oxyde, Dani Ferreira, Babi, Dollar, Gui Capane-
ma, Marcelo Vidal e outros. Entrada gratuita.

Bloco Agô - O bloco do povo de santo
Domingo, às 12h no estacionamento 13 do Par-
que da Cidade. Shows com diversas atrações 
musicais. Entrada gratuita.

Bloco agoniza, mas não morre
Domingo, das 14 às 22h na EQS 312/312. Di-
versas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Bloco Baratinha 
Domingo, às 13h no Parque da Cidade Esta-
cionamento 12 (Nicolândia). Diversas atrações 
musicais. Entrada gratuita.

Bloco Baratona 
Domingo, às 15h no Eixão Sul (108/208 Sul). 
Diversas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Bloco do Bita
Domingo, às 9h30 no Parque da Cidade (Eixo 
Monumental). Bloco infantil com show do Bita. 
Ingressos a partir de R$ 50.
Bloco do Prazer
Domingo às 15h na Praça dos prazeres (201 
Norte). Diversas atrações musicais. Entrada 
franca. 

Bloco dos Raparigueiros 
Domingo, às 16h no Eixão Sul 110/210. Shows 
com diversas atrações musicais. Entrada gra-
tuita.

Carnarock 2018
Domingo, às 19h no Poizé Pub (305 Norte). 
Show com Motley Crew, Clássicos, Breakdown 
e Dirty Talk. Ingressos: R$ 30. 

Carnaval Multicultural CCBB
Domingo, às 11h no Centro Cultural Banco do 
Brasil (SCES Tr 2 lt 22). Diversas atrações cul-
turais. Ingressos a partir de R$ 10. 

Bloco Eduardo e Mônica
Domingo, às 17h NO SIG Q.8. Músicas da ban-

da Legião Urbana em marchinhas. Entrada 
franca.

Bloco o Pacotão 
Domingo, às 14h na 302 Norte. Shows com di-
versas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Bondinho de Máscaras
Domingo, às 16h na Ascade (SCES). Bloco 
Adocica meu amô, Aparelhinho e DJ Hugo 
Drop. Ingressos a partir de R$ 50. 

Carnaval no Parque
Domingo, às 17h na Praça das Fontes (Parque 
da Cidade). Shows com Léo Santana e Luiza e 
Maurílio. Ingressos a partir de R$ 100. 

Carnaval em Águas Claras.
Sábado ás 15h na Rua 31 Sul. Batalha de con-
fetes, desfi le de fantasias infantis e  várias atra-
ções artísticas. Entrada gratuita.

Funk Chique
Domingo, às 18h no TAJ Bar (SCES Tr 2). 
Shows com DJ A, Hugo Drop, Leonardo Alves 
e a DJ Thais Katze. Ingressos a partir R$ 30. 

Menino de Ceilândia
Domingo, às 14h em Ceilândia Centro (CNM 
1). Diversas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Montadas - o Bloco da Diversidade
Domingo, às 14h na Torre de TV (eixo monu-
mental). Diversas atrações musicais. Entrada 
franca. 

Tetatrônica
Domingo, às 15h no Setor Comercial Sul. Show 
com Tetatrônica e diversas atrações musicais. 
Entrada gratuita. 

Vicente Pires Carnaval 2018 
Domingo, às 14h em Vicente Pires (Rua 4A - 
ao lado da Administração Regional). Diversas 
atrações musicais. Entrada gratuita. 

12 de fevereiro (segunda-feira) 

Felicittá Folia 2018 (Bailinho Infantil)
Domingo, de 16h ás 21h no Shopping Felicittá( 
Av. das Castanheiras, lote 5).  Desfi le a fantasia 
e várias atrações. Entrada gratuita.

Aparelhinho
Segunda, às 15h no Setor Comercial Sul. Show 
com Aparelhinho e diversas atrações musicais. 
Entrada gratuita. 

Carnaval no Parque
Segunda, às 17h na Praça das Fontes (Parque 
da Cidade). Shows com Saulo e Gabriel Diniz. 
Ingressos a partir de R$ 100.
Concentra Mas Não Sai
Segunda, às 16h na 404/405 Norte. Diversas 
atrações musicais. Entrada franca. 

Carnarock 2018
Segunda, às 19h no Poizé Pub (305 Norte). 
Show com Miasthenia, Vultos Vocíferos, Cães 
de Guarda, Burial Temple e Death Slam. In-
gressos: R$ 30. 

Carnaval Multicultural CCBB
Segunda, às 11h no Centro Cultural Banco do 
Brasil (SCES Tr 2 lt 22). Diversas atrações cul-
turais. Ingressos a partir de R$10. 

Circuito TAJ
Segunda, às 18h no TAJ Bar (SCES Tr.2). Shows 
com Thiago Nascimento, Leonardo Alves e DJ 
Lara. Ingressos a partir de R$30. 

Galinho de Brasília 
Segunda, às 11h no Setor de Autarquias Sul, 
Q4. Shows com diversas atrações musicais. 
Entrada gratuita. 

Desfi le Escola de Samba Lordes do Areal e 
Águas Claras
Sábado ás 15h na Praça QS 6, Areal. Batalha 
de confetes, desfi le de fantasias infantis, várias 
atrações musicais e desfi le da Lordes. Entrada 
Gratuita 

Mamãe Taguá 
Segunda, às 17h no Taguaparque. Shows com 
diversas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Populares em Pânico
Segunda, às 14h no Parque da Cidade. Shows 
com diversas atrações musicais. Entrada gra-
tuita. 

Vicente Pires Carnaval 2018 
Segunda, às 14h em Vicente Pires (Rua 4A - 
ao lado da Administração Regional). Diversas 
atrações musicais. Entrada gratuita.

13 de fevereiro (terça-feira) 

Carnaáguas
Terça, às 14h na Quadra 301, Rua C, lt 4, lj 1/4 
(Águas Claras). Shows com diversas atrações 
musicais. Entrada gratuita. 

Carnaval em Águas Claras
Sábado ás 15h na Praça QS 6, Areal. Batalha 
de confetes,  desfi le de fantasias infantis e  vá-
rias atrações musicais. Entrada gratuita. 

Bailinho de Carnaval do Terraço Shopping 
Terça, às 12h no Terraço Shopping (SHC, AOS, 
entrequadras 2/08, lt 5, Octogonal Sul). Evento 
com brinquedos infl áveis, piscina de bolinhas, 
maquigem artística e a presença da banda 
Maria Vai Casoutras. Entrada franca. 

Bloco Baratinha 
Terça, às 13h no Parque da Cidade Estaciona-
mento 12 (Nicolândia). Diversas atrações mu-
sicais. Entrada gratuita. 

Bloco Baratona 
Terça, às 15h no Eixão Sul (108/208 Sul). Di-
versas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Bloco dos Raparigueiros 
Terça, às 16h no Eixão Sul 110/210. Shows com 
diversas atrações musicais. Entrada gratuita. 

Bloco o Pacotão  
Terça, às 14h na 302 Norte. Shows com diver-
sas atrações musicais. Entrada gratuita.

Carnaval no Parque
Terça, às 17h na Praça das Fontes (Parque da 
Cidade). Shows com Xand Avióes, Mc Kekel e 
Vintage Culture. Ingressos a partir de R$ 100.

TAJ na Lapa
Terça, às 18h no TAJ Bar (SCES Tr. 2). Shows 
com Calma Amor, Leonardo Alves e DJ Raff . 
Ingressos: a partir de R$30. 

Vicente Pires Carnaval 2018 
Terça, às 14h em Vicente Pires (Rua 4A - ao 
lado da Administração Regional). Diversas 
atrações musicais. Entrada gratuita. 

14 de fevereiro (quarta-feira)  

Bloco Filhos de Zé 
Quarta, às 15h na Praça do Museu da Repú-
blica (Eixo Monumental). Shows com diversas 
atrações musicais. Entrada gratuita.

17 de fevereiro (sábado) 

Bloco do Rivotril
Sábado, de 14h às 20h na 408/409 norte. En-
trada gratuita. 

18 de fevereiro (domingo) 

Ska Niemeyer
Domingo, de 14h às 22h na Praça da Igreja do 
Rosário- Vila Planalto.
Entrada gratuita.
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Você sabe o que é Lamen? 
É aquele macarrão tipo miojo. 
Agora imagina um restaurante 
que faz essa massa artesanal-
mente todo dia. É essa a espe-
cialidade do restaurante japo-
nês Katsu Lamen. 

Rodrigo Matsunaga Kato, 26 
anos é um dos chefs e apren-
deu com seu pai as receitas 
criadas por ele.

Descendentes de japoneses, 
os pais resolveram abrir o res-
taurante em Águas Claras por 
causa do mercado gastronô-
mico em ascensão. O caldo foi 
desenvolvido pelo pai Edson 
Kato, que até hoje trabalha no 
restaurante junto com a esposa 
Maristela e os quatro fi lhos, Ro-
drigo, Giulia, Henrique e Lucas.

O atendimento é feito pratica-
mente por toda a família, pois 
eles são seis, sendo que dois fi -
cam na cozinha e o restante faz 
turnos no atendimento.

O local é especializado em três 
tipos de massas japonesas: o 
Yakisoba, macarrão grelhado 
com legumes e um caldo en-
corpado, o Udon, com macarrão 
mais grosso e caldo leve à base 
de shoyu e temperos japoneses, 
e o Lamen propriamente dito, 
que segundo Rodrigo no Japão 
é mais consumido que o sushi.

O restaurante é agradável e 
despretensioso. Com mesinhas 
simpáticas do lado de fora, fi ca 
localizado bem no centro da ci-
dade. O cardápio é enxuto, mas 
como é especializado, os produ-

tos servidos são muito saboro-
sos e de altíssima qualidade.

A carta de cervejas é bem am-
pla e conta com cervejas japo-
nesas também. O lugar é muito 
disputado e lota todos os dias à 
noite. Na 6ª feira e no sábado 
chega a ter lista de espera.

Como entrada pedimos frango 
frito que é a sobrecoxa tem-
perada com gengibre e alho e 
vários outros temperos que não 
existem aqui e bem crocante. 
Maravilha! 

Adooooro comida japonesa e 
as entradas são muito variadas, 
inclusive gyoza grelhado que 
adoro!

Pedimos o Lamen, que é a mas-
sa artesanal, caldo de verduras, 
peixe e suíno. O caldo é do tuta-
no de porco que leva 12 horas 
para apurar. Imagina essa ma-
ravilha como é gostosa! Acom-
panha algas de nori (alga ja-
ponesa), broto de feijão, naruto 
(tipo Kani Kama, só que feito de 
peixe ao invés de caranguejo), 
ovo marinado no shoyu e fatias 
de panceta suína. Minha mãe! 
Olha o tamanho e a cara desse 
prato! Quem resiste?

E pedimos também o Udon 
– caldo de peixe e shoyu com 
macarrão bem grosso,  cama-
rão frito, tyashu (panceta suína) 
e omelete japonesa em tiras. 
O prato é colorido, delicioso e 
ENOOOOOOORME!!!
De sobremesa pedimos o pu-
dim. Pudim agora parece ser a 
novidade do século! Todo res-
taurante tem pudim pra sobre-
mesa e esse é delicioso e vem 
com calda de açúcar caramela-
do em cima. Hummmmm…   
D E L Í C I A!

E para terminar chá de jasmim, 
cortesia da casa, para ajudar na 
digestão dessa comilança ma-
ravihosa.
O restaurante foi aprovadíssi-
mo os pratos são generosos e 
o preço é mais do que acessível.

KATSU LAMEN HOUSE  
JAPÔNES ESPECIALIZADO EM MASSAS

Serviço:

Horário de funcionamento: de 3ª a domingo de 18:30 às 22:30
Endereço: Rua 25 Norte, Loja 05 Ed. Viviane Rinaldi
Telefone: 061-98153-3428 (dia) / 3084-9158 (noite)
Facebook: Katsu Lamen House
Instagram: @katsulamenhouse

CAINDO
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

E pedimos também o Udon 

E para terminar chá de jasmim, 
cortesia da casa, para ajudar na 
digestão dessa comilança ma-
ravihosa.
O restaurante foi aprovadíssi-
mo os pratos são generosos e 
o preço é mais do que acessível.

Olha o tamanho e a cara desse 
prato! Quem resiste?



McDonald´s de Águas Claras
McDonald´s de Águas Clar
encontre esta deliciosa novidade no
McDonald´s de Águas Clar
e M

cDonald´s de Taguatinga
Ou em uma loja mais próxima.


