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Aniversário
Nesta edição eu não poderia deixar de parabenizar a nossa cidade maravilhosa. Parabéns 

Águas Claras!  Foi amor à primeira vista. Eu amo morar aqui. Nossa cidade é linda, dinâmica 
e tem uma gastronomia impecável. E este mês de maio Águas Claras tem várias programações 
especiais para comemorar o aniversário da cidade. Vamos participar! #SomosTodosÁguasClaras

A feijoada do restaurante Reserva 36

A nova coleção  da ótica CarolSU
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1. Resolvi fazer diferente nesta edi-
ção para homenagear a minha cidade que 
tanto amo. Essa foto representa um dos 
corações de Águas Claras: a Avenida Casta-
nheiras que faz parte do trajeto de todos 
nós que moramos e adoramos essa cidade.  
Representa o lado Norte.

E o outro coração de Águas Claras é a 
Avenida Araucárias. Que também faz parte 
do trajeto de todos que aqui vivem. Você 
contempla o lado Sul da cidade passando 
por essa avenida.

3. Aiii genteeee eu vou contar um segredo para 

vocês, eu descobri o Instituto de Beleza Espelho 

Meu, que fica no térreo do S4 e tem cada profis-

sional maravilhosa. Elas cuidaram do meu cabelo 

com todo carinho e o resultado final do Detox ficou 

um espetáculo. Na foto Ângela Alves atendendo 

com todo requinte a cliente vip, Adriana Valente.

Problemas
Mas também eu não poderia deixar de citar os problemas da nossa cidade. Águas Claras ainda 

tem alguns problemas que precisam ser resolvidos e um deles é o trânsito. Sempre ele, não é? O 
Detran divulgou recentemente algumas alterações e a instalação de semáforos no final da Avenida 
Castanheiras para que o trânsito possa fluir normalmente. Isso resolve o problema? Vamos ficar 
atentos! #SomosTodosÁguasClaras

Outono
O xadrez está super 

em alta neste outono-
-inverno 2018. Podem 
usar e abusar de saias, 
calças e blusas. Claro 
que tudo combina com 
uma botinha liindaaa...

Make
Para você sair linda e comemorar o aniversário da nossa cidade vou passar uma super dica 

da Makeup Artist de Águas Claras, Sol Del Vecchio. E ela fala que a maquiagem Airbrush é o 
que há de mais moderno nesse mundo da beleza. Nada de pincel, apenas um aerógrafo para 
pulverizar a base para deixar uma pele HD, que fica maraaaa em fotos e vídeos. Arrassouuuuu

2. Atenção mulheres! A esteticista Talita Gusmão apro-
veitou este mês do aniversário de Águas Claras e até o fim 
de semana do Dia das Mães estará oferecendo gratuita-
mente para suas clientes vários serviços. Tem massagem, 
limpeza de pele, maquiagem e Design de Sobrancelhas. O 
que você está esperando? Passa lá.  A Talita Gusmão Esté-
tica Facial e Corporal fica ali no Bahamas. Na foto tem a 
Talita Gusmão, a Ellen Barros, proprietária da loja de óculos 
Orange; Adrienne Marcelino, consultora Herbalife e Thaís 
Victer, consultora Mary Kay e da Divulgueria, agência de 
marketing. Todas parceiras da Talita.

A nova coleção de bolsas da Santa Lolla
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Sou a trigésima primeira região administra-
tiva do Distrito Federal. Sabe a caçulinha que 
os pais tanto mimam? Apareci depois das 
outras e não poderia seguir padrões. Fui um 
pouco rebelde e desobedeci às ordens dos 
planos de Niemeyer. Não quero ter dois, três 
ou seis andares em área residencial, quero 
ganhar o céu de Brasília, sobrevoar os traços 
do arquiteto e criar meu estilo despojado.

Tudo bem... Posso ter números e seguir 
uma lógica, mas sempre misturados com 
ruas e quadras, assim como minha amiga 
distante Nova Iorque. Minhas avenidas pare-

Das Redes Sociais para o Impresso 
Cidade vertical de muitos, Todos de longe com 
o mesmo intuito, Encontrar um lugar que lhe 
acolha, Que se sinta mais próximo das origens, 
Tem cruzamentos e ruas com nomes, Cidade 
com lazer e opção, E com um lindo parque no 
meio como coração. Águas Claras lugar dife-

rente com jeitinho familiar! 

(Josiana Silva Perosino)

Moradores de Águas Claras

Águas Claras, você me faz lembrar da Barra 
da Tijuca, sem, claro, uma praia pujante... 
mas sim, envolvida por um planalto exor-
bitante, e uma vista linda e exuberante!

Uma selva de pedras gritante e inquietan-
te, e com pessoas excelentes como seus 
habitantes, o que torna essa cidade apai-
xonante! 

Por este local, que antes de aqui morar, 
nunca tive apreço por sequer um instante... 
nutri um amor sincero e desconcertante. O 
que era uma crítica quase insultante, hoje 
é paixão declarada, transparente e palpi-

tante.   (André Bueno)
Águas Claras, bela com 
seu parque, com seus 
arranha céus, com 
suas quadras tranqui-
las e com suas avenidas 
movimentadas. Cidade 
pujante, multicultural 
que abraça cada novo 
morador. Amo Águas 
Claras, só não mais que 

chocolate!

(Nilton Huttner)

Águas Claras meu amor por você foi à primei-
ra vista! Amo morar aqui, amo a dinâmica das 
pessoas daqui. É o local mais aconchegante do 
DF! Amo mais que chocolate e meu coração 

por você bate bate!  (Raissa Gibaile)

Moro no DF há mais de 30 anos e escolhi 
Águas Claras para viver. A cidade cresceu muito 
rápido e já encontramos tudo por aqui.

Eu só saio de Águas Claras para ir ao Congresso 
Nacional, honrar os votos que recebi. A minha 
rotina é toda aqui na cidade. Um dos meus 
hobbies é caminhar no Parque, sempre que 
tenho um tempo livre da agenda. Espero que 
Águas Claras continue se desenvolvendo e se 
torne uma referência no DF de cidade para 
se viver e farei o que estiver ao meu alcance, 
enquanto parlamentar e cidadão, para manter 

nossa qualidade de vida.   (Laerte Bessa)

Águas Claras, Águas Claras...

Depois que te conheci não quis mais sa-
ber de outra cidade, em você encontrei paz, 
conforto, segurança, tranquilidade e muito 
mais, uma cidade aconchegante onde pos-
so dar minhas pedaladas nas madrugadas, 
fazer minhas caminhadas sossegado e o 
melhor de tudo, podendo contar com ar 
puro de nosso verde magnífico. Ah!  Águas 
Claras o que mais posso esperar de você?

Te amo Águas Claras    (Saulo Sobral)

Quando eu te conheci me falaram que você era uma selva de pedra. Fria e sem vida. Porém 
entre seus altos concretos vi brotos de vida, que se espalhavam e davam frutos. Eu sou um 
desses frutos que floresce em meio a concretos e se harmoniza com tantos outros e assim 
tornamos a pedra que por hora fria hoje coberta de vida. Assim eu vejo a cidade que escolhi 
para morar e florescer meus frutos. Que as Águas Claras que brotam destas pedras floresçam, 
tragam mais amor e multiplique a esperança de dias sempre melhores. Parabéns Águas Claras. 

Vamos florescer .   (Moisés Souza Heringer)

Por Érica Léda e
Vanessa Rodrigues

agradar e fazer com que as minhas pessoas se 
sintam acolhidas, se sintam em casa, a minha 
casa!

Além disso, tenho os trilhos do metrô que 
passam por meus pontos centrais. Me encho 
de orgulho todos os dias, em ver as estações 
lotadas de gente trabalhadora que acorda 
cedo e, com muita garra e disposição, partem 
e chegam para vencer suas batalhas diárias em 
suas rotinas.

 Sou tão acolhedora! A socialização dos 
moradores é incrível! Basta passear por mim! 
As pessoas conversam nas ruas, costumam se 
cumprimentar. Meus moradores tem grupo de 
WhattsApp de mães, moradores, associações 
e até um jardim vertical cultivado por todos.

Não acolho somente pessoas, mas também 
os pets, até eles se socializam! Nos começos das 
manhãs ou finais da tarde, é comum ver a reu-
nião de cachorros em minhas áreas verdes. Eles 
ficam soltos ou na guia e podem brincar, correr 
e fazer suas necessidades... por falar nisso, algo 
que me entristece é sentir o mal cheiro ou ouvir 
algum morador reclamando que o outro não 

recolheu as fezes de seu pet. Sou tão char-
mosa! Queria também ficar sempre cheirosa!

Tenho estilo de capital, mas com o ar de 
interior! Aqui, as pessoas comem nas ruas, 
sentadas nas praças em vários food trucks 
que servem hambúrgueres artesanais, es-
petinhos, cachorro quente e comidas típicas.

Mas sabe o que tenho de mais belo? As 
pessoas! Abrigo muitos!  De todas as tribos, 
de todas as idades, de vários lugares. Essas 
me encantam! Sou apaixonada pela minha 
diversidade: seja pelo jeito engraçado de 
alguns ou briguento de outros, uns mais tí-
midos, outros mais  descontraídos, seja como 
for, todos se assemelham pelo cuidado, cari-
nho e amor que sentem por mim.

Esse ano, completo 15 anos e comemoro, 
com quem mais amo, o prazer de crescer, ser 
movimentada e movida pelas pessoas que me 
representam: você! Muito obrigada por me fa-
zer melhor a cada dia, por me fazer crescer e 
ser umas das melhores cidades de Brasília para 
morar.  Sinceramente, tenho orgulho de mim! 
É apaixonante ser Águas Claras.

Muito prazer, 

meu nome é 

Águas Claras

cem troncos largos de árvores chamados Arau-
cárias e Castanheiras.  Minhas praças possuem 
nomes de pássaros e para completar minha 
beleza natural, tenho um parque.

Ah! O parque! Vejo todos os dias famílias, 
casais, crianças fazendo piqueniques, brincando 
no parquinho, jogando vôlei de areia, fazendo 
cross fit ou simplesmente andando de bicicleta 
ou sentado tomando uma água de coco. 

E o que falar dos meus shoppings e comér-
cios charmosos? Sou muito diversificada e posso 
acolher meus moradores de diversas formas: 
cafés, restaurantes, bares, lounges, centros de 
compras, estéticas, academias, clínicas médi-
cas. Estou em constante expansão, tudo para 

Águas Claras
Claras Lindas,
Áreas Infindas
De Belezas Raras!
Águas Claras
Clara, Clareia,
Terras e Areias
Construção não para!
Águas Claras
Gente Pujante,
A todo instante
Não Para, Não Para!
Águas Claras
Claras Terras,
Vermelhas e Belas
Claras, Claras!

Águas Claras
Dias e Noites,
Sem Açoites
Trabalhando não para!
Águas Claras
Claras eu vejo
Sem motejo
Dou de cara!
Águas Claras
De claraboias,
É uma jóia
De estima e cara!
Águas Claras
Claras sem escuros,
O seu futuro
Ninguém lhe para!

Águas Claras
Clareia essses versos,
Pois o seu progresso
Nunca se esbarra!
Águas Claras
Bendita seja sempre,
E toda sua gente
Mostre a sua garra!

84 Anos, morador 
de Águas Claras 

há um ano

(Osvaldo 
Antonio

dos Santos) 
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A Águas Claras que conhecemos 
teve sua história iniciada no 
ano de 1992 quando teve sua 

autorização de implementação (como 
bairro de Taguatinga) através da Lei 
n.º 385 de 16 de dezembro de 1992, 
publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal em 17/12/1992. Sua criação 
deu-se pela necessidade de viabilizar 
o metrô como uma proposta racional 
de ocupação do solo e expansão or-
denada de Brasília. 

A área que era simplesmente um 
setor de chácaras por onde passava 
o córrego Águas Claras, foi planeja-
da pelo arquiteto e urbanista Paulo 
Zimbres que procurou dar ao bairro 
a mesma qualidade de vida do Pla-
no Piloto, embora em outros mol-
des urbanísticos. O projeto seguiu os 
princípios arquitetônicos contempo-
râneos de funcionalidade, conforto e 
harmonia visual. O primeiro edifício 
lançado foi o residencial San Marino, 
feito pela extinta construtora Encol.

 Foi no ano de 2003 que a partir 
da Lei nº 3.153/2003, Águas Claras, 
ao desmembrar-se da área de Tagua-
tinga, transformou-se em Região Ad-
ministrativa. Se tornando então a RA 
XX – Águas Claras, que segundo de-
limitação realizada pela Codeplan, 
para fins de pesquisas e estudos, en-
globa os três setores a seguir 

 Águas Claras (Vertical); 
 Setor Habitacional Arniqueira 

(Antigas colônias agrícolas Ar-
niqueiras, Vereda Grande ou 
Veredão e Vereda da cruz);

 Areal;
 ADE – Área de Desenvolvimen-

to Econômico

Com 25 anos de existência e apen-
Com 25 anos de existência e apenas 
15 de emancipação, Águas Claras 
continua sendo o maior canteiro de 
obras do Brasil, contando com 722 
edifícios já construídos com habite-
-se, 143 em construção e 277 lotes 
vazios, totalizando aproximadamen-
te 1.142 lotes, constantes do pro-
jeto original da cidade.  Mais de 60 
construtoras atuam diretamente no 
desenvolvimento da cidade que se 

Águas Claras, Muita História para Contar

tornou referência em debates e con-
ferências sobre urbanismo em todo o 
país. E Dos seus 808 hectares, foram 
reservados 403 para área verde.

O crescimento 
constante de Águas 
Claras se deve tam-
bém aos moradores 
que vieram e ainda 
vem de todos os can-
tos do DF e do Brasil. 
Segundo os dados da 
PDAD/2016, a popu-
lação urbana estima-
da de Águas Claras é 
de 148.940 habitan-
tes. E desse número 
47,07% são homens 
e 52,93% mulheres. 
E mais de 70% da po-
pulação tem idades 
entre 15 e 59 anos. 
Os idosos, acima de 
60 anos, são 12,45%. 
A população de zero 
a 14 anos totaliza 
16,76%.

A cidade é bem 
localizada, o que 
contribuiu para que 
se transformasse em 
um dos principais polos comerciais 
do DF. As avenidas comerciais mais 

importantes são Castanheiras e Arau-
cárias, onde se concentram lojas co-
merciais de destaque. A estrutura ur-
bana é constituída de uma Delegacia 
de Polícia (21ª DP), do 17º Batalhão 

de Polícia Militar do DF 
e do Batalhão do Corpo 
de Bombeiros Militar.

Águas Claras é atra-
vessada pela linha do 
metrô e possui três 
estações: Arniqueiras, 
Central Águas Claras 
e Concessionárias. 
Uma quarta estação, 
a EPTG, está em cons-
trução. O sistema de 
tráfego rodoviário e as 
vias de acesso foram 
reformados nos últimos 
anos. A duplicação das 
vias da Estrada Parque 
de Taguatinga Guará 
(EPTG) contribuiu para 
aliviar um pouco o trân-
sito, mas nos horários 
de pico, os engarrafa-
mentos caóticos são 
inevitáveis.

Todos são atraídos 
para esta cidade com 

ares modernos, urbanísticos e com 
um toque de natureza graças aos nos-

sos parques. Nela você encontra seus 
moradores caminhando pelo parque, 
levando seus filhos para brincar ao 
ar livre ou andar de carrinho de ro-
limã, animais de estimação, famílias 
fazendo piquenique, brincando nos 
parquinhos ou nas quadras ou ainda 
simplesmente contemplando seus la-
gos juntamente com a fauna e flora 
que os cercam. Se tem vistas lindas 
do famoso mar de Brasília, que são 
contempladas das janelas ou nos par-
ques. Podemos fazer uma viagem por 
todo o mundo através de seus bares e 
restaurantes desfrutando da gastro-
nomia de várias partes do globo sem 
sair da cidade. Aliás, em águas Claras 
de tudo se encontra a poucos metros 
de seu prédio. 

A moradora Fernanda Castilho, 
que se mudou há pouco mais de três 
meses com sua família, diz que o que 
mais a atraiu para a cidade foi o mo-
vimento da cidade, o abastecimento 
comercial e o custo de vida favorá-
vel, além da beleza. “É uma cidade 
viva. A gente tem comercio para to-
dos os tipos de bolsos e gostos. Aqui 
eu encontro tudo que preciso.” Diz 
Fernanda.

Outro atrativo para os moradores 
são as atividades de lazer, esporte, 
e convivência que a cidade oferece. 
Fernanda aponta que os grupos cria-
dos para as diversas atividades que 
ocorrem na cidade são um grande 
ponto positivo de Águas Claras. Se 
você não conhece ou procura algo 
geralmente é só perguntar nos gru-
pos virtuais e então vários contatos 
e indicações surgem. “Além de exis-
tirem os grupos tem a divulgação 
que facilita o acesso a todos eles. Eu 
nunca vi nada assim em nenhum dos 
lugares que já morei.” Diz Fernanda 
que já morou no Plano Piloto e Rio 
de Janeiro.

E esta história, que ainda esta 
sendo escrita e construída por todos 
que escolhem a “nossa” Águas Cla-
ras para fazerem novos capítulos de 
suas vidas ainda não acabou. Afinal 
são 15 anos, mas com histórias que 
vão muito além destes poucos anos. 
Que venham mais 15, 20, 30....

Por Meiriane Soares

É uma cidade 
viva. A gente 
tem comércio 
para todos os 

tipos de bolsos 
e gostos. Aqui 
eu encontro 

tudo que 
preciso

Fernanda Castilho
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Data Dia Horário Evento Local

5 Sábado 09:00h Desfile Cívico Boulevard Norte
7 Segunda 08:00h Lançamento Cidades Limpas Escola Técnica de Brasília – QS 07 Areal
8 Terça 20:00h Abertura da 4° Exposição Fotográfica Espaço cultural DF Plaza
9 Quarta 19:00h Sarau na Praça QD. 103 – Praça Juritu

10 Quinta

19:00h Trilho Musical Estação Metrô Arniqueiras
19:00h Trilho Musical Estação Águas Claras
19:00h Trilho Musical Estação Concessionárias
19:00h Sarau na Praça QD. 203 – Praça Andorinha

11 Sexta

14:00h e 22:00h Tudo por Elas Rua 17 Sul
19:00h Trilho Musical Estação Metrô Arniqueiras
19:00h Trilho Musical Estação Águas Claras
19:00h Trilho Musical Estação Concessionárias
19:00h Sarau na Praça Praça da Estação Arniqueiras
19:00h Festa da Padroeira Arniqueira SHA – Área Especial Lote 02

12 Sábado
09:00h e 21:00h Vila Cultural Parque Areal
14:00h e 22:00h Tudo por Elas Rua 17 Sul

19:00h Festa da Padroeira Arniqueiras SHA – Área Especial Lote 02

13 Domingo
08:00h Caminhada Cultural Pista Interna Parque Águas Claras

14:00h e 22:00h Tudo por Elas Rua 17 Sul
19:00h Festa da Padroeira Arniqueira SHA – Área Especial Lote 02

16 Quarta 19:00h Sarau na Praça QD. 104 – Praça Tiziu

17 Quinta

19:00h Trilho Musical Estação Metrô Arniqueiras
19:00h Trilho Musical Estação Águas Claras
19:00h Trilho Musical Estação Concessionárias
19:00h Sarau na Praça QD. 205 – Praça Jandaia

18 Sexta

19:00h Trilho Musical Estação Metrô Arniqueiras
19:00h Trilho Musical Estação Águas Claras
19:00h Trilho Musical Estação Concessionárias
19:00h Sarau na Praça QD. 209 - Praça Graúna

19 Sábado 18:00 Cine Urbano Praça Gavião

20 Domingo

08:00h Caminhada Cultural Pista Interna Parque Águas Claras
08:00h Aulão Parque Parque Águas Claras
08:00h Campeonato de Futvolei Parque Águas Claras

08:00h e 22:00h Dia de Lazer em Arniqueiras Entrada Principal
23 Quarta 19:00h Sarau na Praça QD. 101 – Praça Canário

24 Quinta

19:00h Trilho Musical Estação Metrô Arniqueiras
19:00h Trilho Musical Estação Águas Claras
19:00h Trilho Musical Estação Concessionárias
19:00h Sarau na Praça QD. 204 - Praça Pardal

25 Sexta

19:00h Trilho Musical Estação Metrô Arniqueiras
19:00h Trilho Musical Estação Águas Claras
19:00h Trilho Musical Estação Concessionárias
19:00h Sarau na Praça QD. 106 - Praça Perdiz
19:00h Pedal Noturno DF Plaza

26 Sábado
08:00h Campeonato de Futebol Society Parque Águas Claras
19:00h Cinema ao Ar Livre QS 06/08 Areal

27 Domingo
08:00h Campeonato de Futebol Society Parque Águas Claras
08:00h Caminhada Cultural Pista Interna Parque Águas Claras
16:00h Festa de Encerramento/Lual Parque Central de Águas Claras

30 Quarta 19:00h Sarau na Praça QD. 208 – Praça Sabiá

31 Quinta

19:00h Trilho Musical Estação Metrô Arniqueiras
19:00h Trilho Musical Estação Águas Claras
19:00h Trilho Musical Estação Concessionárias
19:00h Sarau na Praça QD. 301 – Praça Gaivotas

Programação de aniversário da cidade
Por Stéfanny Santos
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1) Onde comer 
Arak – Bar e restaurante árabe com pratos 

típicos, espaço sóbrio de ambiente familiar 

e happy hour de clima animado. E show de 

dança todo sábado a noite.

Restaurante do Rubinho – Localizado na Av. 

Parque Águas Claras, o restaurante já foi 

eleito como o melhor parmegiana da cidade.

Dale Dale – Para quem prefere comer em 

casa. Especializados em "empanadas argen-

tinas". Conta com serviço de entrega em um 

sistema online muito eficiente.

Potiguar – O restaurante contém uma varie-

dade de comidas, caldos e bebidas em seu 

cardápio, além de buffet no almoço, oferece 

caldos e o chopp tem preço diferenciado.

2) Onde paquerar 

Basic Lounge – Básico que possui uma va-

riedade de drinks, house e promoções para 

aniversariante.

Villa Carioca – Além de bar, o restaurante 

é conhecido por sua feijoada, servida todo 

sábado no almoço.

Devassa - Um convite a todos para um brinde 

ao bom apetite, aos mais deliciosos pratos e 

tira-gostos autênticos da “cozinha de bote-

quim” com chopes especiais cuidadosamente 

tirados com dois dedos de creme.

Libanus - Restaurante do Oriente Médio com 

pratos e doces libaneses, além de aperitivos 

e grelhados brasileiros.

3) Onde levar o Crush 

Kojima - O restaurante oferece clássicos da 

cozinha japonesa como sushi e sashimis e 

toques da culinária ocidental.

BlackBoard - Nova casa noturna de Águas 

Claras. Para quem procura algo diferente 

além da tradicional batata frita, encontra 

um pub bem tipo americano.

Mercado 301 - Ambiente romântico que 

serve pratos á la carte, pratos executivos, 

variados petiscos, sucos, cervejas e drinques, 

em ambiente animado com empório. 

4) Onde praticar exercícios 

Parque de Águas Claras - o cartão postal da 

cidade tem academia ao ar livre, quadras e 

pista para caminhada e corrida.

Academia Runway - Academia localizada 

em uma das maiores regiões residenciais 

de Brasília possui uma variedade enorme de 

modalidades e equipamentos de ginástica.

Smart Fit - Academia criada com o propó-

sito de democratizar o acesso à prática de 

atividade física de alto padrão, com planos 

acessíveis e adesão facilitada.

Pilates Fit club – O primeiro estúdio de pi-

lates em Águas Claras que traz o Gravity, 

novo equipamento no mercado que usa a 

gravidade ao seu favor e trabalha também o 

emagrecimento além de todos os benefícios 

do pilates tradicional.

5) Onde estudar 

Biblioteca de Águas Claras - silêncio e li-

vros se encontram em local adequado para 

estudos.

Biblioteca da UNIPLAN - ambiente calmo 

e reservado disponível para alunos e co-

munidade.

IMP concursos - cursos e espaço para con-

curseiros da cidade. 

6) Onde levar os pets 

Meu Bicho Favorito - Pet Shop completo que 

oferece serviços de banho e tosa, veteriná-

rios e táxi dog.

Charlotte’s Petshop -  Boutique para cães 

e gatos em uma ambiente climatizado que 

oferece serviços de ofurô e book pet.

DF Plaza - Frequentadores do shopping po-

dem passear em companhia de seus pets.   No 

local, os animais podem se divertir na piscina 

de bolinhas ou praticar atividades de agility, 

com obstáculos e desafios. 

LAAP - Restaurante argentino com uma co-

zinha prática e saborosa. Ambiente descon-

traído para curtir com amigos, família e pets.

7) Onde cuidar da beleza 

Barbearia Inova - Oferece um ambiente des-

contraído onde os moradores podem tomar 

uma cerveja e bater um papo.

Studio Castelli - Salão de beleza que dispõe 

de uma excelente equipe de profissionais 

e que dispõe  de um ambiente agradável e 

aconchegante com TV, internet, cafezinho 

e chá.

Lugares de Águas Claras
Cada canto um encanto

SPA da sobrancelha 

Rede especializada 

em design de sobran-

celhas. Tem a patente 

da técnica DermoLev, 

procedimento de preen-

chimento de sobrancelhas 

com efeito natural que 

dura até 18 meses.

8) Onde dançar

Academia Vem Dançar! 

- Academia de dança com 

professores especializados 

em: jazz, street jazz, street dance, 

zumba, ballet clássico adulto e infantil, 

dança do ventre, yoga, forró eletrônico, 

zouk, tango, sertanejo e muito mais!

Instituto Anandah -  Ambiente agradá-

vel e acolhedor, o instituto especializado 

no ensino da dança do ventre, também 

oferece outras modalidades como: Dan-

ça Cigana, Stiletto, Pole Dance, Street 

Jazz, Fit Dance, Ballet Fitness, Tecido 

Acrobático, Dança Sensual, Tribal Fusion, 

Treinamento Físico para Atletas – TFA, 

Ballet Clássico, Yoga e Tai Chi Chuan

ACDC Águas Claras - Estúdio de dança 

que oferece diversas modalidades como: 

samba de gafieira, forró, zouk, salsa, Ki-

zomba, tango, dança de salão, hip hop, 

ballet, jazz, pole dance, stileto e artes 

marciais. Tem uma turma especial para 

3ª idade onde se pratica a dancercise.

9) Onde levar as crianças

Max Land Park – O parque móvel do 

grupo Nicolândia conta com brinque-

dos para todas as faixas etárias levando 

muita alegria e diversão ao público de 

Águas Claras.

Netshop Arena – Quem gosta de games, 

tem no Vitrinni Shopping um espaço des-

tinado aos jogos eletrônicos com a finali-

dade de interação, disputa e competição 

amistosa entre os jogadores.

Praças – As praças de Águas Claras geral-

mente possuem brinquedos e local para 

os adultos ficarem de olho na criançada.

Maratona de Diversão – Elaborada es-

pecificamente para os menores, no Fe-

licittà Shopping todo domingo a partir 

das 17:00 é diversão garantida.

No último mês de março, a Administração 

Regional de Águas Claras lançou o concurso 

urbanístico “Algumas praças da cidade ainda 

não possuem nome e quem vai escolher será 

você!”

Entre os dias 20/03 a 08/04, foi disponibili-

zada uma enquete no site da administração 

(www.aguasclaras.df.gov.br) em que nele,  os 

moradores poderiam sugerir um nome para 

a praça mais perto da sua casa. 

Seguindo o projeto urbanístico da cidade, 

que se refere a nomenclaturas de praças 

inspiradas em nomes de pássaros, a popu-

lação participou ativamente da ação. Como 

resultado, nove praças foram nomeadas e 

serão oficialmente batizadas neste mês de 

maio em homenagem aos 15 anos da cidade.

As praças e seus nomes

Estação Arniqueiras Sul: Condor

Estação Arniqueiras Norte: Tico-Tico

Praça próxima ao Posto de Vacinação (lote 
1025,  Avenida Araucárias): Azulão

Boulevard Norte (entre a rua 16 e Rua Buriti): 
Tuiuiú

Praça da Avenida das Araucárias (entre as ruas 
30 e 31 sul): Colibri

Praça da Avenida das Araucárias (entre as ruas 
34 e 35 sul): Flamingo

Praça da Avenida Jequitibá (entre os lotes 325 
e 485): Seriema

Praça da Estação Concessionária Sul: Flautim

Praça da Estação Concessionárias Norte: Gavião

A Administração Regional de Águas Claras di-

vulgará o resultado final, que será publicado 

no Diário Oficial do Distrito Federal.

ESCOLHA O NOME DA SUA PRAÇA

Max Land Park

Pilates Fit Club

Arena Netshop

Por Érica Léda e Vanessa Rodrigues
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