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Férias chegando... para a nossa alegriiiiaaaaa! 
Só que não! Nossos filhos entram de férias e nós 
não! Fazer o que? Graças a Deus existem as colô-
nias de férias! Uhu!!! Tem uma ótima que gostaria 
de indicar: A Colônia de férias Pezinho no Chão. 
Eles oferecem uma estrutura ampla, monitoras 
treinadas além de uma programação animada 

Unhas autoadesivas
Meninas! Dica de praticidade! Para nós que temos a vida corrida 

de mãe, mulher, profissional, dona de casa, às vezes não temos 
tempo para fazer nossa unha! E quando aparece aquela reunião de 
negócios de última hora? Um encontro inesperado com o crush? Uma 
festa de família no meio da semana? Para essas situações, indico as 
unhas autocolantes! Elas já vêm com adesivo e pintadas nas mais 
diversas cores, lisas ou estampadas. Basta você limpar suas unhas 
com o próprio lenço umedecido que vem na embalagem, depois 
destacar o adesivo e colar. Pronto!  Você estará linda, poderosa e 
pronta para arrasar! 

A Beleza do Olhar
Que existe a técnica de alongamento dos cílios todo mundo 

sabe! Mas que ela é feita aqui em Águas Claras na praticidade da 
nossa casa... Você está sabendo agora! Quero apresentar a vocês: 
Fernanda Araújo. Com a técnica fio a fio, ela deixa seu olhar mar-
cante e mais bonito. Sabe o que mais me chamou a atenção? Foi 
seu profissionalismo e cuidado com o cliente. Um dia antes, ela 
me lembrou do horário e me mandou as instruções para a prepa-
ração do procedimento. Ao chegar lá, ela me recebeu com um 
mega sorriso, simpatia e com uma ficha para eu preencher. Nessa 
ficha, havia várias perguntas que asseguravam minha proteção no 
procedimento e me deram segurança para colocar os cílios. E a 
qualidade do serviço? E a higienização do lugar e dos materiais? 
Impecável! Ah! E você pode escolher o formato e tamanho dos 
cílios que mais combinam com você! Com produtos de qualidade, 
Fernanda garante a durabilidade dos cílios por até 3 semanas. Ao 
final, recebi as instruções de como manter a beleza e curvatura dos 
cílios. Fiquei encantada com o resultado. Mais ainda pela pessoa 
da Fernanda que compartilhou suas histórias de vida comigo e me 
permitiu compartilhar as minhas.  Contato: 99984-2727

Café Colonial Reserva 36

Hospedagem Hotel S4SU
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11 Hambúrguer Agridoce do LifeBox Spoilers do novo livro da escritora Patricia Estrela

Querido leitor, te convido a uma viagem no mundo dos pensamentos de uma adolescente.  Este texto faz 
parte de um livro que retrata a história de uma menina na busca pelo autoconhecimento. Quero dividir com 
você pai, mãe, padrinho, vovó e adolescentes, alguns spoilers que nos proporcionará momentos de alegria, 
reflexão e desenvolvimento pessoal. A seguir episódio: Acorda!

[...]

- Acordaaaaaa...

- Já levantei! Para de gritarrrr! Que 
raiva!

Cara sinceramente levantar eu 
até levantei, mas acordar tá difícil. 
Minha cabeça não para. Só queria 
dormir o dia todo. Sabe, para tentar 
esquecer toda essa loucura e antes 
que eu fique realmente louca eu vou 
é fingir que sou normal. Ah mãe, se 
você soubesse tudo que passa na 
minha cabecinha.

Nãoooo... Vou ter um troço. Hoje 
tem física! 

Quem inventou essa tal de física? 
Definitivamente essa pessoa não é 
normal. Levando em consideração 
esse raciocínio, acho que também 
posso inventar alguma coisa. Kkkk

Fico só lembrando quando tinha 5 
anos, como eu acreditava em tudo, 
realmente eu achava que podia 
voar, tinha superpoderes, ser o 
que eu quisesse. Quantos sonhos, 
quantas ideias, quanta imaginação!

de murmurar anos e anos e disse:

- Acordaaaaaaa!

E você já acordou? Você estaria dis-

posto a mudar seu mundo?

Afinal, o que você está fazendo aqui? 

Acompanhe os insights do livro “Afi-

nal, o que estou fazendo aqui?” pu-

blicados no Águas Claras Mídia.

E quem sabe ao breve você terá a 

sua resposta. Boa sorte! 

Cadê aquela menininha ingênua e 
sonhadora? Cadê aquele sorriso? 
Cadê aquela felicidade?

Afinal, o que estou fazendo aqui?

[...]

Quantos de nós, quantas vezes, 
quantos jovens acabam se per-
guntando: 

- Qual o meu propósito? A minha 
missão?

Foram anos me perguntando a 
mesma pergunta: Afinal, o que es-
tou fazendo aqui?

E sabe qual a parte boa? Eu desco-
bri a reposta. Acredita? Hoje eu sei 
o que estou fazendo aqui. Uhuuuu!

Eu acredito que o autoconhecimento 
é definitivamente o caminho mais 
curto para o sucesso. Quando nos 
conhecemos e sabemos como rea-
gimos, nossos comportamentos, va-
lores, prioridades... Nós mudamos 
nosso mundo! Nunca mais auto sa-
botagem, nunca mais procrastina-
ção, nunca mais preguiça. Acabou...

Um dia eu mesma acordei, depois 

Escritora, mãe, psicóloga, coach 
e mentora.

Idealizadora do programa 
Teen Mentors - mentoria 
para crianças, adolescentes e 
familias.

www.teenmentors.com.br

(61) 3548-7899 / 98133-7899

como oficinas, culinária, brinquedos infláveis, 
contação de histórias, gincanas e muito mais! 
Valor? Preço justo com duas opções: diária ou 
pacote de quatro dias. E para não perdermos 
o costume, ligue lá, diga que viu essa coluna e 
peça desconto! Andréia e Roberta são ótimas de 
negociação. Contato: 3542-1971 ou 3204-4608.

Férias Divertidas
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Morador de Águas Claras desde 
2010 e também avô, o pré-
-candidato Bessa é fã da ci-

dade que escolheu para viver. Pai de 
três filhas, Adrianne 36 anos, Larisse 
35 anos e Loyane de 24 anos. O neto 
Kadu, filho da primogênita Adrianne, é 
o maior companheiro de almoço, aca-
demia e passeios. Adrianne e Larisse 
são empreendedoras da área da edu-
cação em Águas Claras, onde também 
mora sua mãe.

De hábitos simples, o deputado fe-
deral Laerte Bessa, é um parlamentar 
batalhador e nas horas vagas curte mú-
sica sertaneja, pescaria e futebol com 
os amigos e familiares.

Em Águas Claras, Bessa segue a 
rotina: frequenta a academia mais 
antiga da cidade, a Cecaf, idealizada 
por um dos pioneiros de Águas Cla-
ras (veja edição 17), adora almoçar 
com o neto em vários restaurantes 
da cidade e caminha no parque quase 
todos os dias.

Defensor ferrenho da justiça social, 
Laerte Bessa luta ativamente por me-
lhorias para a população do DF e, mais 
especificamente, para a população de 
Águas Claras, cidade para a qual des-
tinou ano passado quatro milhões de 
reais em emendas parlamentares. 

Por que o Sr. Deseja ser gover-
nador do DF?

Desejo ser governador de Brasília 
porque acredito que minha experiên-
cia como gestor público, testada em 
diversas ocasiões, é importante no 
grande trabalho que será necessário 
para tirar nossa capital do estado de 
abandono em que se encontra. Moro 
em Brasília há mais de 40 anos. Meus 
filhos nasceram aqui, foram criados 
aqui e a minha vida profissional como 
médico e administrador público, tam-
bém foi desenvolvida e consolidada 

LAERTE BESSA, um político, ilustre morador da cidade

Sei como esses investimentos 
são importantes não só para as 
forças de segurança, mas para 
a população do DF. Precisamos 
aparelhar as nossas polícias e 
dar condições de trabalho para 
essas categorias trabalharem

Entrevista ao pré-candidato ao governo do Distrito Federal

POLICIAL 
Em 1985, Bessa foi aprovado para de-

legado no concurso da Polícia Civil para 
do DF, onde atuou por mais de 30 anos. 
De 1999 a 2006 foi diretor da corporação.

Bessa foi eleito deputado federal 
em 2006 e em 2014. É um defensor 

das famílias de Brasília, capital que o 
adotou (ele é goiano) e a qual ele tem 
o maior orgulho de representar no Par-
lamento. Diretor da Policia - Casos em-
blemáticos e que marcaram a história 
de Brasília foram solucionados graças 
à sua atuação. O escândalo dos ‘Anões 
do Orçamento’, a fuga espetacular de 

Marcelo Bauher, e o sequestro de Pe-
drinho, levado da maternidade de um 
hospital particular de Brasília em 1986 
por Vilma Martins são alguns exemplos.  

Em 1996 assumiu a direção da PCDF, 
onde permaneceu até 2006. Quando 
diretor da Polícia Civil elevou a insti-

tuição como a melhor do país em eluci-
dação de casos. No mundo, ficou atrás 
somente da Polícia do Canadá.

Neste período, Bessa adquiriu equi-
pamentos modernos de escuta, como 
o Audiodisk - considerado o melhor do 
mundo - e da área de inteligência como 
os sistemas “Guardião” e “Cérebro”. 

Foi o diretor que mais investiu na ins-
tituição e mais trouxe benefícios para 
a segurança pública do DF. 

Além disso, foi criador de projetos 
importantes da área social: Picasso 
não Pichava; Esporte a Meia-Noite 
e é o maior defensor do Projeto de 
Brigadas Mirins (que educam crianças 
carentes no estilo militar, respeitan-
do hierarquias e dando oportunidades 
diversas).

R$ 8,2 MILHÕES PARA 
A SEGURANÇA PÚBLICA 

Entre 2015 e 2017, Bessa destinou 
R$ 8,2 milhões de emendas parlamen-
tares para as Polícias Civil e Militar e 
Corpo de Bombeiros do DF. O investi-
mento é uma das prioridades do parla-
mentar e reforça seu compromisso no 
combate à criminalidade. 

Os recursos foram destinados à 
compra de viaturas, algemas, coletes 
à prova de balas, e aparelhos de ar 
condicionado. 

“Sei como esses investimentos são 
importantes não só para as forças de 
segurança, mas para a população DF. 
Precisamos aparelhar as nossas polícias 
e dar condições de trabalho para es-
sas categorias trabalharem”, reforçou 
Bessa.

aqui. Diante disso, serei um eterno 
devedor a Brasília pelo que já propor-
cionou a mim, a minha família. Gover-
ná-la, portanto, será uma forma de 
retribuir essa generosidade. 

Quais são, em sua opinião, os 
maiores problemas do DF? Ou seja, 
onde você considera que são os gar-
galos, as maiores demandas?

Os maiores problemas hoje do DF 
estão localizados, na saúde, educa-
ção, transportes, mobilidade urbana, 
segurança, educação e no desempre-
go. Brasília tem hoje mais de 340 mil 

desempregados. Um absurdo para uma 
cidade de três milhões de habitantes. 

Como será sua relação com a Câ-
mara Legislativa? Que tipo de acor-
dos está disposto a fazer? 

A nossa relação com a Câmara Le-
gislativa será respeitosa como deve 
ser numa democracia, onde os pode-
res têm que se respeitar e atuarem 
harmoniosamente para o bem da po-
pulação. Esta, a razão única e exclusi-
va da existência desses poderes. 

A autonomia das Administrações 
como será? Os cargos continuarão a 
ser moeda de troca?

As administrações terão total au-
tonomia como era no passado. Tenho 
dito e reitero: o meu governo não será 
um balcão de negócios. Os cargos se-
rão ocupados por pessoas qualificadas 
e sem problemas com a justiça. 

O senhor acha que sua idade 
pode atrapalhar sua eleição?

Sinto-me com todas as condições 
física e mental para governar nossa 
cidade. Conheço bem a estrutura ad-
ministrativa do Governo do Distrito 

Federal como secretário da saúde 
por quatro vezes, e nesse período 
desenvolvi uma política de saúde 
em Brasília, que é reconhecida até 
hoje como a mais eficiente aplicada 
na rede pública local. 

E a TransBrasília? No seu próximo 
governo vai sair do papel?

A Transbrasília é um projeto ex-
traordinário. É um desafio que me 
entusiasma muito e não me furtarei 
em enfrentá-lo. 

O DF é economicamente viável? 
Sem o Fundo Constitucional o GDF 
consegue se sustentar? O problema 
do GDF é a gestão?

Sim, o DF é economicamente viá-
vel. Temos uma classe empresarial 
atuante que padece com a burocracia 
do governo e com a alta carga tribu-
tária. O Fundo Constitucional existe 
pela necessidade do Governo do Dis-
trito Federal em dar total segurança 
às representações diplomáticas e aos 
poderes legislativo, judiciário e exe-
cutivo nacionais. É impensável Brasília 
sem o Fundo Constitucional. 

JOFRAN FREJAT é médico com es-
pecialização em Londres, Inglaterra, 
na área de oncologia. Foi deputado 
federal cinco vezes, quatro vezes se-
cretário de saúde do Distrito Federal, 
secretário nacional da previ-
dência e ministro inte-
rino da previdência.

Fo
to

:R
ad

ar
 D

F



4 07 a 20 de de julho 2018 Ano I  -  Ed. 184 Ano I  -  Ed. 18 5 Ano I  -  Ed. 1807 a 20 de julho de 2018 07 a 20 de julho de 2018

Muito mais VERDE
Parque Ecológico de Águas Claras ganha mais 36% de área 

verde vinda da residência oficial do governador do DF. 
Uma conquista da própria população da cidade

No dia 30 de junho de 
2018, sábado, o go-
vernador Rodrigo Ro-

lemberg assinou o decreto 
que doa 34,5 hectares da 
residência oficial do gover-
nador para acrescentar aos 
95,5 hectares, já perten-
centes ao Parque Ecológico 
de Águas Claras, que de-
pois da doação ficará com 
uma área de 130 hectares. 

A audiência de assina-
tura do decreto, dentro 
do próprio parque, contou 
com a presença de várias 
personalidades da política 
e representantes da popu-
lação local, como o ex-se-

Atualmente, o Distrito 
Federal possui 72 parques 
ecológicos e urbanos admi-
nistrados pelo IBRAM, e o 
nosso, depois do Parque da 
Cidade é o mais usado e que-
rido do DF. O evento apro-
veita a Virada do  Cerrado, 

cretário das Cidades, Mar-
cos Dantas, o presidente do 
IBRAM Aldo Vieira, a admi-
nistradora de Águas Claras, 
Jerusa Ribeiro, além do 

próprio governador 
Rodrigo Rollemberg.

O parque, criado 

em abril de 2000, já possui 
várias trilhas, dois lagos e 
quadras de vôlei e futevô-
lei, a sede da Escola da Na-
tureza, um PEC (Ponto de 

Encontro Comunitário) e um 
batalhão de policiamento 
florestal. 

A população da cidade 
poderá colaborar com su-
gestões para a utilização 
do novo espaço através de 
uma audiência pública, com 

data ainda a ser definida 
pelo IBRAM (Instituto Bra-
sília Ambiental), que anali-
sará a viabilidade de cada 
uma delas.

programa colaborativo pro-
movido pela Secretaria do 
Meio Ambiente que este ano 
tem o tema “Coleta seleti-
va e gestão dos resíduos só-
lidos”  e está acontecendo 
em todas as 31 Administra-
ções Regionais.

A conquista deste feito 
deve-se à população que 
através de movimentos de 
moradores como “O Parque 
é Nosso”, criado por João 
Carlos Bertolucci e AMAPAC, 
através de seu  presidente, 

José Júlio, além de outras 
entidades, lutam há quase 
quinze anos para conseguir 
aumentar a área do parque. 
E também da deputada dis-
trital Telma Rufino que em 
2015, elaborou um reque-
rimento na CLDF criando a 
Frente Parlamentar em De-
fesa da Ampliação do Par-
que Ecológico. 

O principal apoio desse 
projeto foi o da Secreta-
ria da Casa Civil, através 
do sub-secretário Apoliná-
rio Rebelo, que não mediu 
esforços para que essa de-
manda fosse alcançada.

O certo é que o nosso 
Parque de Águas Claras ago-
ra será ampliado, e terá o 
novo perímetro delimitado 
em 30 dias.

Segundo o ex-secretário 
das Cidades, Marcos Dan-
tas, a ampliação foi um 
presente para a população 
que está sendo agraciada 
depois de uma longa espe-
ra. Ciclovias, pistas de ca-
minhadas e quadras polies-
portivas são ideias a serem 
implementadas no novo 
espaço que visam melhorar 
cada vez mais a qualidade 
de vida dos moradores de 
Águas Claras. Um Parcão e 
uma faixa de 50 metros en-
tre o parque e a EPTG são 
sugestões do Águas Claras 

Mídia para mais uma  saída 
da cidade, amenizando o 
 engarrafamento.

 A grade que delimita a 
casa do governador será re-
cuada sem que prejudique 
a segurança da Residência 
Oficial e quanto às obras a 
serem feitas, a população 
anseia pelas novas áreas de 

lazer que serão construídas 
na ampliação. Muito se es-
pera dessa nova área. 

Alguns moradores ain-
da estão desconfiados se 

a área será mesmo usada 
para o conforto da popula-
ção, como Camila de Souza 
Matos, moradora de Águas 
Claras e que usa o parque 
com frequência para ca-
minhar com seu cão Juk. 
“Achei uma ótima ideia a 
doação, mas espero que ve-
nha acompanhada de uma 
boa infraestrutura para que 
a população possa usufruir 
mesmo desta nova área do 
parque e não seja só uma 
simples doação”, conclui 
Camila.

Feliz ficou a senhora 
 Maria Edna Barros, morado-

ra há quatro anos da cidade 
e aposentada que frequenta 
pelo menos uma vez na se-
mana o parque. “Fico feliz 

porque a população mere-
ce, será bom construírem 
uma ciclovia, até porque o 
parque fica muito cheio no 
final de semana e aumentá
-lo vai ser muito bom para 
a gente”. Afirma feliz dona 
Maria Edna.

O Parque Ecológico de 
Águas Claras é muito utiliza-
do pela população e por mo-
radores da região ao redor, 
são mais de 40 mil pessoas 
que usufruem de sua estru-
tura durante a semana. Um 
paraíso ecológico dentro de 
uma cidade vertical, e conta 
com uma vasta flora e fauna 
nativa do cerrado, o parque 
é berço de pássaros e ár-
vores raras e que se trans-
forma num tesouro natural 
amado por todos.

Membros do Movimento o Parque é nosso, em uma das 
reuniões na sub-secretaria da Casa Civil. À direita, 
João Carlos Bertolucci e Fernando Brandt, à esquerda, 
Alex Oliveira, Orlando Silva e Dr. Ademar, e no Centro, o  

 Secretário Apolinário Rebelo 

Reunião na Sub-secretaria da Casa 
Civil, sobre a expansão do Parque 

Ecológico de Águas Claras

Governador Rodrigo Rolemberg assina o decre-
to que doa os 34,5 hectares para o parque

Ex-Secretário das Cidades, 
 Marcos Dantas, animado com a 
doação do terreno ao parque

Área de 34,5 hectares doada 
para o Parque Ecológico de 

Águas Claras

Camila e seu cão Juk

Dona Maria Edna

por: Mônica Indig
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Sem dúvida esses 36% a 
mais de área verde é um 
maravilhoso presente para 
os moradores da cidade.  
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Muito mais VERDE
Parque Ecológico de Águas Claras ganha mais 36% de área 

verde vinda da residência oficial do governador do DF. 
Uma conquista da própria população da cidade

No dia 30 de junho de 
2018, sábado, o go-
vernador Rodrigo Ro-

lemberg assinou o decreto 
que doa 34,5 hectares da 
residência oficial do gover-
nador para acrescentar aos 
95,5 hectares, já perten-
centes ao Parque Ecológico 
de Águas Claras, que de-
pois da doação ficará com 
uma área de 130 hectares. 

A audiência de assina-
tura do decreto, dentro 
do próprio parque, contou 
com a presença de várias 
personalidades da política 
e representantes da popu-
lação local, como o ex-se-

Atualmente, o Distrito 
Federal possui 72 parques 
ecológicos e urbanos admi-
nistrados pelo IBRAM, e o 
nosso, depois do Parque da 
Cidade é o mais usado e que-
rido do DF. O evento apro-
veita a Virada do  Cerrado, 

cretário das Cidades, Mar-
cos Dantas, o presidente do 
IBRAM Aldo Vieira, a admi-
nistradora de Águas Claras, 
Jerusa Ribeiro, além do 

próprio governador 
Rodrigo Rollemberg.

O parque, criado 

em abril de 2000, já possui 
várias trilhas, dois lagos e 
quadras de vôlei e futevô-
lei, a sede da Escola da Na-
tureza, um PEC (Ponto de 

Encontro Comunitário) e um 
batalhão de policiamento 
florestal. 

A população da cidade 
poderá colaborar com su-
gestões para a utilização 
do novo espaço através de 
uma audiência pública, com 

data ainda a ser definida 
pelo IBRAM (Instituto Bra-
sília Ambiental), que anali-
sará a viabilidade de cada 
uma delas.

programa colaborativo pro-
movido pela Secretaria do 
Meio Ambiente que este ano 
tem o tema “Coleta seleti-
va e gestão dos resíduos só-
lidos”  e está acontecendo 
em todas as 31 Administra-
ções Regionais.

A conquista deste feito 
deve-se à população que 
através de movimentos de 
moradores como “O Parque 
é Nosso”, criado por João 
Carlos Bertolucci e AMAPAC, 
através de seu  presidente, 

José Júlio, além de outras 
entidades, lutam há quase 
quinze anos para conseguir 
aumentar a área do parque. 
E também da deputada dis-
trital Telma Rufino que em 
2015, elaborou um reque-
rimento na CLDF criando a 
Frente Parlamentar em De-
fesa da Ampliação do Par-
que Ecológico. 

O principal apoio desse 
projeto foi o da Secreta-
ria da Casa Civil, através 
do sub-secretário Apoliná-
rio Rebelo, que não mediu 
esforços para que essa de-
manda fosse alcançada.

O certo é que o nosso 
Parque de Águas Claras ago-
ra será ampliado, e terá o 
novo perímetro delimitado 
em 30 dias.

Segundo o ex-secretário 
das Cidades, Marcos Dan-
tas, a ampliação foi um 
presente para a população 
que está sendo agraciada 
depois de uma longa espe-
ra. Ciclovias, pistas de ca-
minhadas e quadras polies-
portivas são ideias a serem 
implementadas no novo 
espaço que visam melhorar 
cada vez mais a qualidade 
de vida dos moradores de 
Águas Claras. Um Parcão e 
uma faixa de 50 metros en-
tre o parque e a EPTG são 
sugestões do Águas Claras 

Mídia para mais uma  saída 
da cidade, amenizando o 
 engarrafamento.

 A grade que delimita a 
casa do governador será re-
cuada sem que prejudique 
a segurança da Residência 
Oficial e quanto às obras a 
serem feitas, a população 
anseia pelas novas áreas de 

lazer que serão construídas 
na ampliação. Muito se es-
pera dessa nova área. 

Alguns moradores ain-
da estão desconfiados se 

a área será mesmo usada 
para o conforto da popula-
ção, como Camila de Souza 
Matos, moradora de Águas 
Claras e que usa o parque 
com frequência para ca-
minhar com seu cão Juk. 
“Achei uma ótima ideia a 
doação, mas espero que ve-
nha acompanhada de uma 
boa infraestrutura para que 
a população possa usufruir 
mesmo desta nova área do 
parque e não seja só uma 
simples doação”, conclui 
Camila.

Feliz ficou a senhora 
 Maria Edna Barros, morado-

ra há quatro anos da cidade 
e aposentada que frequenta 
pelo menos uma vez na se-
mana o parque. “Fico feliz 

porque a população mere-
ce, será bom construírem 
uma ciclovia, até porque o 
parque fica muito cheio no 
final de semana e aumentá
-lo vai ser muito bom para 
a gente”. Afirma feliz dona 
Maria Edna.

O Parque Ecológico de 
Águas Claras é muito utiliza-
do pela população e por mo-
radores da região ao redor, 
são mais de 40 mil pessoas 
que usufruem de sua estru-
tura durante a semana. Um 
paraíso ecológico dentro de 
uma cidade vertical, e conta 
com uma vasta flora e fauna 
nativa do cerrado, o parque 
é berço de pássaros e ár-
vores raras e que se trans-
forma num tesouro natural 
amado por todos.

Membros do Movimento o Parque é nosso, em uma das 
reuniões na sub-secretaria da Casa Civil. À direita, 
João Carlos Bertolucci e Fernando Brandt, à esquerda, 
Alex Oliveira, Orlando Silva e Dr. Ademar, e no Centro, o  

 Secretário Apolinário Rebelo 

Reunião na Sub-secretaria da Casa 
Civil, sobre a expansão do Parque 

Ecológico de Águas Claras

Governador Rodrigo Rolemberg assina o decre-
to que doa os 34,5 hectares para o parque

Ex-Secretário das Cidades, 
 Marcos Dantas, animado com a 
doação do terreno ao parque

Área de 34,5 hectares doada 
para o Parque Ecológico de 

Águas Claras

Camila e seu cão Juk

Dona Maria Edna

por: Mônica Indig
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Sem dúvida esses 36% a 
mais de área verde é um 
maravilhoso presente para 
os moradores da cidade.  
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LUGAR DE MULHER TAMBÉM É NA COPA

Raimundo Ribeiro: Um mandato em prol de Águas Claras

Mariana Neme, 38 anos, mãe, 
profissional de Tecnologia da 
Informação no Banco 

do Brasil é a nossa repre-
sentante na torcida 
pelo Hexa, direto 
da Rússia. Ela em-
barcou na quar-
ta-feira, 27 de 
junho após a vi-
tória da seleção 
no último jogo da 
primeira fase.

Mariana é mochi-
leira e apaixonada por 

como as pessoas que 
iam encarar a mes-

ma viagem que 
ela, estavam 
se preparando 
e encontrou 
muitas mu-
lheres com o 
mesmo projeto 

e depois de al-
gumas conversas 

decidiram criar o 
perfil do Instagram @

elas.na.copa para ajudarem 
umas as outras e publicarem as ex-
periência com a viagem. “Inclusive, 
muitas mulheres resolveram ir para 
a Copa na Rússia por conta do 
grupo”, contou-nos. O grupo 
é composto de mulheres de 
todo o país, sendo cinco de 
Brasília.

“Quando começamos a 
publicar como um grupo só 
de mulheres que iriam para 
a Copa do Mundo fomos víti-
mas de preconceito, falavam 
‘Vocês nem curtem futebol’, 

‘Nada haver mulher na Copa’”, disse 
Mariana com pesar e ainda comple-
tou: “Tem muita mulher que gosta de 
futebol e outras que não entendem 
mas tem vontade de entender, é uma 
questão de oportunidade”.  

Mariana comprou ingressos para 
os jogos das oitavas, quartas e semi-
-finais, contando com a classificação 
do Brasil como 1º do grupo. Ela viajou 
com uma amiga, também membro do 
grupo @Elas.na.Copa. Fluência mes-
mo, Mariana só tem no inglês, que é 
como pretende se virar por lá, em 
Russo fala umas 6 palavras, entre elas 

“пиво” (pivo), 
cerveja em 

Russo. 

 Por Stéfanny Santos

Moradora de Águas Claras, Mochileira e Apaixonada por Esportes Mariana se preparou por um ano para ir à Rússia

Piauiense, Advogado da União 
aposentado e professor univer-
sitário. Ingressou na vida política 

em 2006, quando se tornou deputado 
distrital eleito com 8.303 votos (PSL). 
Na época, afastou-se para ocupar a 
Secretaria de Justiça, Direitos Huma-
nos e Cidadania, da qual foi fundador 
e primeiro secretário da pasta, per-
manecendo até 2008, quando reassu-
miu seu mandato na CLDF. 

Em 2014, concorreu ao mesmo 
cargo sendo eleito com 10.026 votos 
(PSDB). Ocupou a Primeira Secreta-

ria da CLDF, desenvolvendo diversas 
ações administrativas e atualmente 
está à frente da Terceira Secretaria da 
Casa, e integra o MDB, partido onde 
é pré-candidato a deputado distrital.

Emendas destinadas pelo parla-
mentar à Águas Claras: 

 2017 - Reforma do prédio da bi-
blioteca de Águas Claras - valor 
de R$ 150.000,00;

 2018 -Implantação e revitaliza-
ção de parque infantil no Par-
que de Águas Claras - valor de 
R$ 200.000,00;

 reforma de quadras de esporte 
- reforma no campo de futebol 
de grama sintética no parque 
de Aguas Claras - valor de R$ 
100.000,00.

Católico e devoto de Nossa Senho-
ra Aparecida, Ribeiro mudou-se para 
Brasília aos 10 anos de idade junto 
com os pais, Maria do Socorro Almeida 
e Francisco Almeida. Aqui, estudou, 
formou-se, constituiu sua família ao 
lado de sua esposa, Luci Rosane, com 
quem tem três filhos e hoje é repre-
sentante na Câmara Legislativa no DF.

esportes. Já viajou para 
27 países e a Rússia 
era um sonho que se 
tornou mais aces-
sível com a Copa 
do Mundo, “A 
Rússia é um país 
complexo para se 
visitar e por conta 
da Copa se tornou 
mais tranquilo, então 
era a oportunidade de 
conhecer.” disse ela.

“Há um ano estou programan-
do minhas férias para estar na Rús-

sia nessa época”, nos contou 
Mariana que faz parte da 

organização do cam-
peonato de futebol 

do Banco do Bra-
sil há mais de 10 
anos.

Com a deci-
são de ir assis-
tir aos jogos da 

Copa tomada, 
ela resolveu pes-

quisar na internet 
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CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

Chicago Prime
Boutique de Carnes, Rotisseria e Restaurante

Raul Santos passou de for-
necedor de carnes, a só-
cio a convite do amigo 

Alexandre, o proprietário das outras 
unidades da rede. No Chicago Prime 
as carnes são feitas na Parrilla, uma 
churrasqueira a lenha, que utiliza 
grandes grelhas inclináveis, e o fogo 
é feito ao lado ou no fundo, puxan-
do-se a brasa para debaixo, que é 
inclinada, criando uma grelha (par-
rilla) com diferentes temperaturas, 
ideal para preparar diferentes tipos 
de assados. 

O restaurante com pouco mais de 
um ano, foi recebido de braços aber-
tos e disputadíssimo pela população 
de Águas Claras. A carne macia e 
saborosa do local ofereceu à cidade 
um novo tipo de serviço: o “açougue 
delivery” GRATUITO. Aqui só se come 
Black Angus, que é tão macia que você 
pode cortar com uma colher.

Importante ressaltar que os vege-
tarianos e veganos têm várias opções 
de saladas e legumes. E os preços são 
para lá de bons!

Na rotisseria você pode escolher 
qualquer prato do cardápio, pesar e 
levar pra comer em casa, prontinho. 
E à medida que vou escrevendo essas 
linhas e me lembrando da refeição já 
estou indo em direção ao telefone. 
Além de ser delicioso, de alta qualida-
de e sofisticado, ainda tem ENTREGA 
GRATUITA!

Estacionamento fácil e um atendi-
mento excelente - os garçons sabem 
explicar tudo o que tem no cardápio 
em detalhes. Destaque para o atendi-
mento impecável do garçom Jefferson, 
muito atencioso e paciente para expli-
car e sugerir itens do cardápio. O vídeo 
dele explicando está no nosso site.

O lugar é lindo, a decoração é 
sofisticada e você pode ir para um 
barzinho com amigos ou a um jantar 
romântico.

De 3ª a sábado tem happy hour 
das 17:00 às 21:00 com chopp Stella 
Artois, caipirinha, cozumel, destila-
dos tudo com dose dupla! E tem dose 
dupla de espetinhos de carne Black 
Angus também! Hummm...

A Parrila a lenha dá um sabor to-
talmente diferente às carnes que 
ficam mais suculentas e macias. Só 
experimentando para ter uma ideia 
do prazer quase imensurável que ti-
vemos no Chicago Prime.

De entrada pedimos uma linguiça 
recheada de provolone, beeeeeem 
magrinha. Não engorda nada, mas é 
gostooooooooosaaaaa! Vale cada gra-
ma acumulada nos meus quadris... E 
só para divertir um pouco mais, pe-
dimos um pão de alho que o deus da 
gula inventou para esse restaurante.

Tem acompanhamento para todos 
os gostos, farofa, cebola e legumes 
assados na brasa, milho Brulée, purê 
de batatas e mais uma variedade gi-
gante de aperitivos que você levar 
horas decidindo o que escolher. Tem 
espetinhos das melhores carnes do 
mundo a R$12,90 e prato executivo 
a partir de R$24,90. O executivo de 
frango tem um custo benefício espe-
tacular e é muito gostoso. 

Pedimos o Shoulder (Iron 
Flat), 300 gramas do corte 
dianteiro, marmorizado 
(gordura entremeada), 
suculento, umedecido, 
delicioso, com uma fa-
rofa de fazer promes-

sa. É de mandioca, mas o 
granulado é maior e mais 

crocante que o normal. De outro 
mundo!!! Dá pra comer pura! E tam-
bém pedimos a batata recheada, que 
vem tanto recheio que é quase uma 
refeição sozinha...

Ah gente, e o ponto da carne? 
Sabe quando ela vem vermelhinha, 
sem sangue, que só de olhar você já 
sente o sabor? Assim mesmo... Jesus 
amado! Que comida deliciosa!

De sobremesa pedimos o brigadei-
ro. Morri... Um brigadeiro gigante, 
com um pau de canela e coberto de 
castanhas picadas. Deve ser pecado 
comer tanto e tão bem, mas pedi 
perdão 10 vezes e rezei 11 Aves Ma-
ria. Deve ter ficado tudo bem porque 
continuo viva e sonhando com o dia 
que vou voltar lá.

Domingo, quase sempre tem 
uma pequena fila. Minha 

sugestão: espere, porque 
não vai se arrepender.
No mais, vale muito a 
pena ir lá só pra conhe-
cer a adega e a rotisse-

ria. Voltarei sem dúvidas.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Terça a sábado: 12:00 às 15:00 e das 17:00 às 23:30.
Domingo e feriado: 12:00 às 17:00 
Obs: O empório abre de 3ª a sábado das 8:00 às 23:00 
com exceção de domingo que fecha as 17:00

ENDEREÇO: Rua 7 Norte, Edifício Max Mall
Delivery/Reserva: (61) 3297-0209
Instagram: @CHCG
Site: http://www.chicagoprime.com.br/



McDonald´s de Águas Claras
encontre esta deliciosa novidade no

e McDonald´s de Taguatinga Centro


