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Maquiagem
Uma super dica de maquiagem para o dia a dia é usar o CC Cream da Loreal. Você pode passar 

o protetor solar, e depois passar o CC Cream que é um tipo de base que cobre as impurezas do 
rosto e feito para usar diariamente. A pele fica com um brilho espetacular! Vale a pena!

As sobremesas da Torteria di Lorenza

As esfihas do Empório Árabe

A pizza de chocolate da Pizza César

SU
PE

R R
ECOMENDO










11

1. Marlos Galvão, 

consultor de vendas da 

loja Morenah, que está 

localizada no Vitrinni 

Shopping, manda avisar 

que a loja está cheia de 

novidades das marcas 

Moikana, Lança Perfu-

me e John John. Cada 

vestido peerfeitoooo...

2. A Marcel Diniz, 
que comanda a Bellus 
Cosméticos e Presentes, 
também no Vitrinni Sho-
pping, pousa linda para 
a nossa coluna e mostra 
como a sua loja tem op-
ções de presentes para 
todas as idades.

Bijus
Ai genteee vocês precisam ir até a 

Miss Biju, lá no Shopping Metrópole. 
Cada biju linda de arrasar...  E as pul-
seiras? Liiiiindas.  Passem lá!

Pilates
Eu preciso contar aqui para vocês como o pilates traz benefícios para o corpo e para a mente. 

Ao fazer pilates duas vezes por semana o corpo fica mais flexível, mais resistente e sem aquela 
dorzinha na coluna que incomoda. Ahhh e confesso que adoro os desafios que o pilates propor-
ciona com os seus exercícios. 

Águas Claras
Quando o metrô tem problema, Águas Claras fica totalmente sem transporte público que leve 

o morador ao Plano Piloto. Dia desses o metrô teve um problema técnico e a população de Águas 
Claras que trabalha no Plano e utiliza o transporte diariamente ficou sem opção de transporte 
público para se deslocar. O Governo do Distrito Federal precisa entender que  precisa urgente 
melhorar o serviço de transporte público da nossa cidade. 

3. Vocês conhecem o Skinlift? Não? Então vou fa-
lar para vocês... É um procedimento poderoso para 
a prevenção e eliminação das rugas faciais. Contribui 
também para tonificação e reafirmação dos músculos 
faciais, bem como a hidratação e nutrição da pele. É 
uma exclusividade da Body Concept, a Academia de 
Estética com um conceito inovador europeu. Na foto, 
mostramos também o antes e o depois da empresária 
Janaína Bittencourt.ANTES DEPOIS

4. Após a sessão do Skinlift, a Janaína Bitten-court pousou bela com a esteticista Rebeca Rodri-gues e com a empresária Gabriela Ruzzante, que está à frente da Body Concept, localizada no Real Splendor. A Academia de Estética virou sucesso em Águas Claras acessa o Instagram @bodyaguasclaras e fica por dentro de todas as novidades.

Parque de Diversões 
Parque de Diversões MAX LAND inaugurou ontem 

13/04. Localizado na Av. Jequitibá, entre as Ruas 34 e 
35 Sul, é a mais eletrizante atração da cidade, diariamente 
das 16:00 às 22:00.
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Rodrigo Retrô, um barbeiro que 
adotou o estilo vintage

A palavra “retrô” está relacionada ao 
passado, aos fatos históricos mais 
antigos, e em Águas Claras, existe 

um barbeiro que gosta de trabalhar com 
o clássico, que é fascinado pelo resgate 
do passado, ele se chama Rodrigo Retrô.

Ele trabalha no segmento faz sete anos 
e adora o retorno ao passado.

Um barbeiro que trabalha no segmento 
há sete anos e mora em Águas Claras há 
três. Rodrigo afirma que gosta do estilo 
vintage, algo antigo, mas que continua em 
alta por possuir uma excelente qualida-
de. Esse estilo é remetido aos anos 1920, 
1930, 1940 e 1960.

Atualmente, Rodrigo Retrô atende na 
sua própria barbearia que inaugurou há 
seis meses, no Real Panamoric.  A bar-
bearia é sucesso de público e claro que a 
barba mais pedida é o estilo lenhador, que 
é a barba que o Rodrigo usa e mantém há 
mais de dois anos. Ele conta para a repor-
tagem do Águas Claras Mídia sobre como 
despertou a sua vontade em ser barbeiro 
clássico.  “Há três anos eu vi que a pegada 
da barba ia tomar conta do mundo intei-
ro. Na época eu acreditava que a barba 
iria se tornar tendência mundial, então 
me especializei em todos tipos de barba. 

Reportagem e fotos Camila Pimentel

Procurei misturar o clássico com o moder-
no”, afirma Rodrigo Retrô.

A decoração da barbearia também me-
rece um destaque especial, pois o ambien-
te remete ao passado, as cadeiras foram 
fabricadas na década de 1930 e 1940, tem 
filtro de barro, televisão antiga, além de 
outros móveis e objetos que resgatam a 
história de um Brasil antigo.

Com seu jeito comunicativo e expansi-
vo, Rodrigo Retrô conquistou a aprovação 
dos clientes, o Alexandre Henrique faz 
barba com o Rodrigo há dois anos e adota 
a barba “lenhador”. Ainda de acordo com 
o barbeiro, o diferencial do seu trabalho 
é o atendimento e o uso do ozônio para 
satisfazer o cliente. “Resolvi acrescentar 
o vapor de ozônio no meu trabalho. Tra-
zendo mais segurança e higiene para os 
meus clientes com benefícios, eliminan-
do fungos, bactérias e evitando foliculite, 
além de abrir os poros, o que facilita o 
meu trabalho com a navalha”, disse Retrô.  

BARBEARIA RODRIGO RETRÔ
Endereço: Avenida Flamboyant 
Quadra 107 lote 24 loja24 
Edifício Real Panoramic 
Águas Claras

SERVIÇO

Manutenção em Tablets
e Celulares, Impressoras, Notebooks,
Computadores, Redes e Internet

c   nserto.tech

    9.8211-5872 /    (61) 3297-0496
e-mail: adrianformatica@gmail.com Av. Araucárias, Lote 305 Bl. B Loja 35

orçamento

sem 

compromisso
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Águas Claras, A Poligonal   dos Questionamentos
Crescimento do DF originou 12 novas RAs desde 2003        que até hoje estão sem fronteiras definidas

Reportagem Stéffany Santos

Você conhece a delimitação 
geográfica (poligonal) da sua 
cidade? Sabe qual Administra-

ção responde por suas necessidades? 
Talvez você tenha dito que sim, mas 
alguns moradores de Águas Claras, ou 
que assim se intitulam, estão sem sa-
ber a quem se reportar: Águas Claras 
ou Taguatinga?

Esse não é um questionamento 
exclusivo de Águas Claras, afinal, o 
Distrito Federal cresceu bastante nos 
últimos anos e novas Regiões Admi-
nistrativas (RA) foram criadas para 
comportar tal crescimento. Oficial-
mente, o DF possui 19 RAs, cujas de-
limitações foram definidas entre 1992 
e 1994. Contudo, a atual organização 
das Regiões Administrativas do DF en-
globa 31 RAs, que não tem poligonais 
definidas desde 2003, quando as no-
vas RAs começaram a ser criadas.

A não definição oficial das poligo-
nais tem gerado muitos incômodos 
para a população e órgãos do GDF. As 
Secretarias de Estado de Gestão do 
Território e Habitação (Segeth) e de 
Cidades têm respondido diariamente 
dúvidas da população, inclusive de 
Águas Claras e Taguatinga, que não 

sabem a qual Administração se dirigir. 
A coordenadora da Segeth, Litz Mary, 
falou um pouco dos problemas na au-
diência pública do dia 23 de março. 
Além da dúvida na hora de dirigir-se a 
Administração responsável pela área 
onde a pessoa mora, existe a dificul-
dade de realizar uma amostragem cor-
reta do Censo demográfico, já que o 
IBGE ainda trabalha com a divisão das 
19 Regiões Administrativas de 1994. 

As escolas, também, têm tido di-
ficuldades para ministrar aulas de 
geografia sobre  as delimitações ad-
ministrativas do DF, pois não existe 
material atualizado com as 31 RAs. 

A coordenadora Litz ainda pontuou 
questões como do judiciário:  “Os 
órgãos do GDF trabalham com dife-
rentes definições de acordo com as 
peculiaridades das suas atividades. 
Cada órgão trabalha com uma área 
de atuação porque não tem essa de-
terminação do que é de cada RA. Nós 
sofremos muitos questionamentos 
dos órgãos do judiciário, tais como os 
tribunais de justiça para definição de 
circunscrição judiciária. A gente rece-
be diariamente processos dos tribu-
nais porque eles tem que ter a defini-

ção de a qual RA pertence, para saber 
qual tribunal que vai atender. A gente 
responde diariamente centenas deles 
e são todas respostas inconclusivas. 
Tanto é, que nós fizemos um acordo 
com o Tribunal de Justiça, fizemos um 
mapa de circunscrição mas isso é pés-
simo, porque acaba que a população 
também não conhece esses acordos e 
fica uma coisa indefinida”. 

A relevância de uma definição das 
poligonais é notória, para tanto, foi 
criada a Lei Nº 3.827, de 3 de março 

1964 1992 - 19941989 2003
apartir de

8 RA 19 RA12 RA 12 RA

8 Regiões Administrativas:
Brasília, Gama, Taguatinga, 
Brazlândia, Sobradinho, 
Planaltina, Paranoá e 
Jardim

12 Regiões Administrativas: 
extinta a RA Jardim e 
acrescentado Núcleo 
Bandeirante, Ceilândia, 
Guará, Cruzeiro, 
Samambaia); 

19 Regiões Administrativas: 
acrescentado Santa Maria, 
São Sebastião, Recanto 
das Emas, Lago Sul, Riacho 
Fundo, Lago Norte e 
Candangolândia

Outras 12 RAs foram criadas no DF, 
porém sem poligonais definidas: Águas 
Claras, Riacho Fundo II, Sudoeste/
Octogonal, Varjão, Park Way, SCIA, 
Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, 
SIA, Vicente Pires e Fercal.

Fonte: Segeth DF – apresentação de slides da audiência pública 23/03)

 CRONOLOGIA  

Ex-Secretário das Cidades, Marcos Dantas em audiência pública
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de 2006, a qual prevê que a delimita-
ção das poligonais deveria ser prece-
dida de, no mínimo, duas audiências 
públicas, que ocorreram em 29 de no-
vembro de 2017 e 23 de março deste 
ano, no intuito de garantir a partici-
pação da população das Regiões Admi-
nistrativas cujos limites territoriais se 
pretende alterar. Para ampliar o aces-
so da população ao debate, uma con-
sulta pública virtual também foi aber-
ta em novembro de 2017 pelo portal 
da Secretaria de Estado de Gestão do 
Território e Habitação (SEGETH).
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Águas Claras, A Poligonal   dos Questionamentos
Crescimento do DF originou 12 novas RAs desde 2003        que até hoje estão sem fronteiras definidas

ta apresentada na segunda audiência 
pública, optou-se por destinar os lotes 
próximos ao Pistão Sul à RA III (Tagua-
tinga), principalmente por questão his-
tórica já que o Taguatinga Shopping e 
outros grandes comércios atualmente 
são reconhecidos como pertencentes à 
região. Deve salientar que isso é uma 
proposta que poderá ainda ser altera-
da pelo executivo e irá à Câmara Le-
gislativa, que ainda poderá alterar o 
projeto em seu curso de aprovação”, 
diz Ádamo Araújo. 

No dia da audiência pública, a 
banca também foi questionada sobre 
a divisão ter sido feita por questões 
financeiras, por ter deixado apenas a 
área de grandes empresas destinadas 
à RA de Taguatinga, mas tanto o Secre-
tário Thiago Andrade (Segeth), duran-
te a audiência, como a assessoria da 
Secretaria de Cidades garantiram que 
questões de arrecadação não foram 
utilizadas como critério, pois “a ar-
recadação dos impostos vai para uma 
conta única do Governo de Brasília. 
As Administrações Regionais não têm 
conta própria, portanto a definição 
das poligonais não altera em absolu-
tamente nada na arrecadação de cada 
região”.

Diante de todos os questionamen-
tos feitos nas audiências e por meio 
das manifestações realizadas virtual-
mente, o projeto está sendo estudado 
para adesão ou não das propostas fei-
tas pela população. Uma vez finalizado 
o projeto, será enviado para aprova-
ção do Conplan (Conselho de Planeja-
mento Territorial e Urbano do DF) e, 
em seguida, para a Câmara Legislativa 
(CLDF), que também poderá concordar 
ou não com as delimitações proposta. 
Ou seja, a proposta ainda é passível 
de alteração até a aprovação da CLDF. 

A expectativa é de que o projeto 
seja encaminhado para votação da 
Câmara Legislativa ainda no primei-
ro semestre de 2018, mas em ano de 
eleição pode ser que os candidatos 
não queiram se comprometer com 
um assunto tão polêmico. Nós vamos 
continuar acompanhando e aguardar 
a decisão definitiva. 

CONSTITUÍDA A PARTIR DE ÁREAS 
DAS RAS  DE TAGUATINGA E GUARÁ

Limite norte  EPTG

Limite oeste Estrada Parque Contorno (EPCT) e 
Avenida Águas Claras

Limite leste Setor Park Way

Limite sul Estrada Parque Núcleo Bandeirante 
(EPNB)

Mapa do Distrito Federal com as regiões administrativas

A última audiência pública realiza-
da em 23 de março contou, de acordo 
com a assessoria de comunicação da 
Secretaria das Cidades, com a pre-
sença de 89 participantes e foram 
registradas 36 manifestações entre 
favoráveis e contrárias ao projeto 
apresentado. Ainda segundo a Secreta-
ria de Cidades, as principais manifes-
tações foram a respeito, justamente, 
das poligonais de Águas Claras, Tagua-
tinga e Samambaia. 

A proposta para a poligonal de 
Águas Claras não atendeu a solicitação 
da população da cidade que gostaria 
de dividir Taguatinga e Águas Claras 
pela Avenida Pistão Sul. Apesar de dois 
dos critérios utilizados para a delimi-
tação serem evitar divisão de setores 
e o facilitador da divisão por sistema 
viário, na proposta, três quadras do 
Areal juntamente com o terreno da 
Universidade Católica não foram inclu-
sas na RA de Águas Claras, mas sim na 
de Taguatinga, como é possível ver na 
imagem, ou no GeoPortal da Segeth.

Mas a Secretaria de Cidades ressal-
ta que nada está definido: “Na propos-

POSIÇÃO REGIÃO ADMINISTRATIVA POPULAÇÃO

1   CEILÂNDIA 489 351

2   SAMAMBAIA 254 439

3   TAGUATINGA 222 598

4   PLANO PILOTO 220 393

5   PLANALTINA 189 421

6   ÁGUAS CLARAS 148 940

7   RECANTO DAS EMAS 145 304

8   GAMA 141 911

9   GUARÁ 132 685

10   SANTA MARIA 125 123

11   SOBRADINHO II 100 775

12   SÃO SEBASTIÃO 100 161

13   VICENTE PIRES 72 879

14   ITAPOÃ 68 587

15   SOBRADINHO 68 551

16   SUDOESTE/OCTOGONAL 53 262

17   BRAZLÂNDIA 52 287

18   RIACHO FUNDO II 51 709

19   PARANOÁ 48 020

20   RIACHO FUNDO 40 098

21   ESTRUTURAL 39 015

22   LAGO NORTE 37 455

23   CRUZEIRO 33 539

24   LAGO SUL 29 346

25   JARDIM BOTÂNICO 27 364

26   NÚCLEO BANDEIRANTE 25 072

27   PARK WAY 19 824

28   CANDANGOLÂNDIA 16 848

29   VARJÃO 9 215

30   FERCAL 8 746

31   SIA 1 988

Fonte: Secretaria de Estado das Cidades

Pesquisa distrital por amostra de domicílios 2015/2016 da CODEPLAN
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Não é a primeira vez que o metrô fica inoperante por determinado 
período. De greves a descarrilamento, neste início de semana, até 
danos ao cabo de fibra óptica acabaram atrapalhando o funciona-

mento normal desse meio de transporte. Uma nova greve dos metroviários 
está prevista a partir de meia noite do dia 16 de abril, segunda-feira. 
Assim, o brasiliense que conta com a alternativa nos trilhos para o seu 
dia-a-dia, precisa estar preparado para imprevistos. 

Opções de Transporte

Ônibus

Para quem sai de Águas Claras com destino ao Plano Piloto há duas linhas 
de ônibus disponíveis: 306.1 – que sai de Taguatinga e vai até a Rodoviária 
– e 305.4 – que parte de Taguatinga Sul e chega ao Setor Terminal Norte. A 
primeira passa em três horários: 5h40, 6h20 e 21h e nos finais de semana, 
a rota ganha um incremento de mais três horários por dia. Já a linha 305.4 
passa em seis horários: 5h40, 6h20, 7h20, 8h30, 11h30, 14h30 e 17h30.

No site do DFTrans é possível ver todas as linhas de ônibus das 31 regiões 
administrativas do DF até o destino – seja uma região ou um ponto de re-
ferência, como a Rodoviária do Plano Piloto e a Esplanada dos Ministérios.

Em tempos de aplicativos, existem alternativas como o Moovit, que mos-
tra as linhas de ônibus separadas por empresa.  

Carro

Sabendo com antecedência, em casos de greve, é bom programar o des-
pertador para sair um pouco mais cedo na ida e esperar o horário de pico 
na volta do trabalho. Vale também procurar caronas solidárias e transportes 
individuais como Uber e Cabify.

Nos primeiros dias da alteração da inversão das Ruas 36 e 
37, o fluxo de carros aumentou, o que gerou insatisfação 
por parte da população local, principalmente dos que 

moram aos arredores. Kellryane Medeiros mora no condomínio 
Top Life diz sofrer diariamente com o congestionamento no 
local. “O trânsito de Águas Claras classifica-se como mode-
rado, porém após a última intervenção do Departamento de 
Trânsito (Detran), com as inversões parciais, o trânsito passou 
de moderado para “parado”, diz Kellryane.  Ela ainda aponta 
que a falta de agentes no local e esclarecimentos do Detran 
acaba prejudicando o entendimento da população em relação 
às mudanças. 

O Detran percebeu que precisava resolver outro problema 
relatado por vários moradores e confirmado pelo diretor-geral, 
Silvain Fonseca: o transtorno nas saídas de Águas Claras. Como 
solução, a equipe do departamento de trânsito detectou a ne-
cessidade da instalação de semáforos e a liberação do acesso 
dos estudantes do Centro Universitário Unieuro pela entrada 
da Rua 37 Norte. 

Essa liberação começou a funcionar na primeira semana 
de abril como alternativa para facilitar o fluxo de veículos no 
local. Um semáforo já foi instalado no balão do Walmart para 
desafogar o trânsito na Avenida Castanheiras e adjacências, 
medida solicitada em reunião do Conselho de Segurança da 
cidade. Segundo o diretor-geral do Detran, o sinal luminoso será 
sincronizado até que a obra do balão da Unieuro seja finalizada. 
E existe a possibilidade de instalação de semáforo inteligente, 
que altera o tempo de acordo com o fluxo.

Outras medidas que entrarão em vigor a partir da segunda 
quinzena de abril são: a inversão da Alameda das Acácias, que 
passa a descer a partir da Avenida Flamboyant; o trecho da Rua 
37 norte, entre a Avenida Castanheiras e a Flamboyant, passa a 
ser mão dupla; o trecho entre a 36 e 37 Norte da Avenida Flam-
boyant muda o sentido; e quem vem pela Avenida Flamboyant 
será obrigado a virar à direita na Alameda das Acácias (conti-
nuação da Rua 36 Norte). Os moradores aguardam a execução 
das soluções apresentadas, na expectativa que as saídas dos 
condomínios fiquem mais tranquilas na região.

Moradores de Águas Claras 
preparam alternativas para 
a greve dos metroviários

Moradores Reagem às 
Mudanças no Trânsito 
de Águas Claras
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Reportagem Érica Léda

Reportagem Meiriane Soares
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CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

Se te bater aquela vontade de co-
mer algo diferente um dia, o Ma-
letta é o lugar ideal para você sair 

da rotina. Só de falar disso me dá água 
na boca...

Foi a maior surpresa que já tive em 
todos esses anos de coluna gastronô-
mica. Esperava chegar e encontrar um 
boteco, um bar um pouquinho diferen-
te onde iria comer petiscos variados. 
Qual não foi minha surpresa ao chegar 
para o almoço e me deparar com um 
cardápio cheio de refeições diferentes 
e delícias? E os petiscos? Sem igual na 
cidade! Pelo menos que eu tenha conhe-
cimento. Quase tudo que experimentei 
no Maletta, eu nunca gostei como tapio-
ca, rabada e banana da terra.

Cheio de pratos curiosos, vale olhar 
o cardápio para checar todas as brinca-
deiras que eles fazem com as comidas 
antes de escolher. 

O Maletta tem cinco meses de inau-
gurado e aceita reserva para eventos 
na parte de cima. No andar de cima ca-
bem 60 pessoas e tem brinquedoteca 
gratuita com monitora, sexta e sábado, 
a partir das 20:00.

O restaurante é todo delicado e 
pensado nos mínimos detalhes. Todos 
os pratos vêm servidos em panelinhas 
miniaturas. Coisa mais fofa. 

Maletta - Restaurante e Boteco 
diferente de tudo que você já experimentou

Os caldos são um capitulo a parte, 
mocotó, mocofava, frango com milho e 
vaca atolada, fora os comuns que tem 
em todo lugar. Servidos em copo ame-
ricano.

Os aperitivos, servidos à noite, não 
existem em lugar nenhum do mundo. 
Pelo menos não feito da maneira que 
eles fazem. Buraco quente (pão rechea-
do com carne moída), palito de queijo 
que derrete na boca, bolinho de arroz, 
bolinho de abóbora com carne seca 
(nossssa), bolinho de feijoada, bolinho 
de rabada com feijão branco e lingui-
ça de porco caramelizada e linguiça de 
pernil artesanal.

Depois pedimos baião de dois que 
é carne de sol com purê de banana da 
terra, que é simplesmente dos deuses!!! 
Minha nossa! 

Aí pedimos o tal do arroz de raba-
da... Minha gente o que é isso? Eu nem 
gosto de rabada, mas esse eu comi, 
comi, comi e levei pra casa e comi mais. 
Acompanha uma farofa de Panko, uma 
farinha de pão oriental que é mais flo-
cada e crocante. Tipo farinha de rosca 
para empanados. 

De brinde ainda experimentamos o 
frango à parmegiana que acompanha 
arroz branco e batata frita. Maravilhoso! 

E a sobremesa? Galera vai prepara-
da! É pra deixar qualquer um viciado! 

Brigadeiro de colher (3 colheres de 
sopa enooooormes). Uma com brigadei-
ro comum e outra com brigadeiro e licor 
de Amarula. Já morreu?

Bastão de tapioca com doce de leite, 
arroz doce, goiabada cascão com quei-
jo, e petit gateau.

O churros dá pra umas três pessoas. 
São 10 churros recheados com doce de 
leite, com calda de chocolate por cima 
e calda de doce de leite ao lado. Ainda 
acompanha o sorvete! Para que o sor-
vete??? Só da Naruanda, a fofa que nos 
atendeu, descrever eu já fui ao céu e 
voltei! Imagina quando eu provei.

Já voltei lá diversas vezes depois 
dessa coluna e a cada dia fico, agrada-
velmente, mais surpresa ainda.

Endereço: Av. das Castanheiras, 1310 

 Real Splendor

Horário de funcionamento: das 11:00 às 00:00

(Diariamente) 

Telefone: 3553-0604

Facebook: Maletta Gastronomia de Boteco

Instagram: @malettaboteco

Coisa do outro mundo! E não para 
por aí: Chips de Jiló, pão com alho, fí-
gado com jiló, pasteis de queijo, carne 
de sol moela ao vinho e pescoço de peru 
entre outros.

Os pratos são variados e baratíssimos 
e muito bem servidos. Carne de sol Ma-
letta com queijo mussarela e mandioca, 
picanha e strogonoff. File à parmegiana 

de frango, baião de dois e arroz 
de rabada e muito mais! No al-
moço os pratos executivos são 
a partir de R$ 14,90.

De entrada pedimos Dadinhos 
de Tapioca frito com geleia de pimen-
ta. Indescritível! Olha a foto aí gen-
temmmm!



McDonald´s de Águas Claras
encontre esta deliciosa novidade no

e M
cDonald´s de Taguatinga

Ou em uma loja mais próxima.


