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Spoilers do novo livro da escritora Patricia Estrela

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: Formigas!

[...]

- Ei, psiu! Oi Linda!

- Cala a boca! Vai tomar conta da sua vida! 
Se olha no espelho...

Uma coisa que me irrita é homem babão 
me cantando. Aff! Acorda mano, minha von-
tade é fazer um levantamento das cantadas 
mais insanas e sem criatividade. Um bando 
de homem grosso. Tem que levar patada 
mesmo, vê se acorda para realidade.

Decidi! A partir de hoje meu lema é: “Ho-
mem e igual formiga, só serve para ser 
pisado”.

Sinceramente, não tem como poder con-
fiar nesses loucos, egoístas e mulherengos.  
Não quero nunca casar e muito menos ter 
família, está para nascer o homem que 
mande em mim. Me nego!

Olha, tenho que ficar atenta, pois o que tem 
de sapo achando ser príncipe, ninguém me-
rece. Agora pensando bem, coitadas das 
formigas. Kkkk... Tenho que rir, para não 
chorar. Porém as formigas não têm nada 
a ver com essa história, são na verdade, 
muito unidas, solidárias e fiéis aos seus 
propósitos. Definitivamente, elas não têm 
nada a ver com os homens. 

- Sai daí! Menino você não sabe com quem 
está se metendo. Larga meu irmão! 

Esses garotos da minha escola são muito 
infantis. Eles me irritam profundamente. 
Dizem que a menina evolui um pouco mais 
rápido que os meninos, mas vou te falar: 
tem uma galerinha aí que parou nos 5 anos 
de idade! Mas vou admitir que também pro-
voco. Claro! Eles me irritam, porque tam-
bém não vou irritar? Mas se existe alguma 
parte engraçada nesta história de terror, 
é quando esse povo vem querer discutir 
comigo sobre futebol.

- Meu filho, me diz qual sua colocação no 
campeonato, qual a escalação do seu time, 
e quantos gol seu time fez na última rodada 
para continuarmos nossa conversa. Valeu?

 [...]

Quantas meninas acabam se desapontan-
do com os meninos e criam essa espécie 
de trauma, as levando a desistir de seus 
sonhos, a não querer se apaixonar, namo-
rar, e acabam se tornando mulheres frus-
tradas ou amarguradas. E quantas até hoje 
tratam os homens como formiga, e vivem 
de certa forma, fazendo com eles o que não 
queriam para elas mesmas. Isso é uma re-
petição de padrão comportamental, que 
as vezes pode ser genético ou até mesmo 
pode estar se repetindo a gerações. Mas 
como mudar esses padrões? Afinal, o que 
estou fazendo aqui?

Sabe qual a parte boa? Eu descobri a re-
posta. Acredita? Hoje eu sei o que estou 
fazendo aqui. Uhuuuu! Eu encontrei o 
caminho! Inclusive um caminho de amar, 
respeitar e admirar os homens. 

Incrível como podemos mudar uma pers-
pectiva. Uma ideia, uma certeza absoluta 
até ontem. Chego à conclusão que não 
podemos ser nada radical. Até porque eu 
mudei. Mudei minha forma de agir, falar 
e me comportar com os homens e com o 
mundo. E sabe quem mais ganhou com 
isso? Euuuuuu.... E você estaria disposta 
a mudar seu mundo?

Afinal, o que você está fazendo aqui? 
Acompanhe os insights do livro “Afinal, o 
que estou fazendo aqui?” publicados aqui 
no Águas Claras Mídia.

E quem sabe ao breve você terá a sua res-
posta. Boa sorte! 

Escritora, mãe, psicóloga, coach e 

mentora e idealizadora do Teen Mentors 

- mentoria para crianças, adolescentes 

e famílias.

Sanduíche Madero Bacon do Madero Container

Chopp do Five Sport Bar
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11 Taça de sorvete El Niño da Stonia

Catarinafest  chegando em Brasília
O evento que aproxima Santa Catarina de Brasília chega em sua 2ª edição no 

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, Sara Kubitscheck. Serão 10 dias de 
eventos com classificação livre!

Com uma programação bem variada, a organização do evento promete muita di-
versão. Do dia 17/08 a 26/08, os brasilienses poderão participar da mini oktoberfest 
com banda alemã, rainhas e princesas, concursos de chopp em metro e de lenhador. 
Além disso, assistirão combates eletrizantes com Áspera FC, brincarão carnaval fora 
de época com a beleza e energia contagiante das atrações de carnaval de Joaçaba 
e poderão ainda se arriscar a patinar no gelo na grande pista montada para todas as 
idades. Acesse www.catarinafest.com e veja todas as informações.

A gastronomia será representada pelas deliciosas comidas típicas da região sul 
além de muito chopp e cerveja. O público contará também com espaços temáticos 
como a mini Vila Germãnica, Praça Pomerana e Espaço Kids.

E para finalizar... o que todas nós amamos... compras! Teremos um espaço de 
4 mil metros de loja com as melhores marcas catarinenses! Que loucura! Espero te 
encontrar lá nos dez dias de festa, pois aproveitar isso tudo, não dá para fazer em 
um dia só!

Gente! Nestes dias de stress, cansaço e em 
nossas multitarefas, ter um tempinho para cuidar 
de nós é essencial! Precisamos respeitar nossos 
limites, tanto mentais como corporais. Para isso 
indico o Instituto Essência do Ser onde somos 
muito bem cuidadas pelas mãos especializadas 

de uma equipe capacitada. Lá podemos fazer vários tipos de massagens, específicas 
para a nossa necessidade. São sete tipos diferentes desde a relaxante, terapêu-
tica ou técnicas como Reiki Usui, Barra Access ou Thetahealing. Ligue ou 
marque seu horário pelo Whatsapp (61) 99172-9538. Seu corpo 
e sua mente agradecem! 

Renovação para sua mente e seu corpo
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Mulher MaravilhaMulher Maravilha

Lídia Nasser começou sua jor-
nada profissional aos 14 anos 
quando ajudava o pai no fun-

cionamento do empório da família. 
Localizado em Taguatinga, o empório 
da família de Lídia começou como 
um pequeno comércio e acabou se 
tornando um restaurante por suges-
tões dos clientes. E durante cinco 
anos a empresária dividia seu tem-
po entre os estudos e ajuda ao pai. 
Então, aos 21 anos a empresária re-
solveu abrir seu próprio restaurante, 
na cidade de Águas Claras levando 
também o nome de Empório Árabe 
com um cardápio voltado para a co-
mida árabe.  

Lídia relembra que o começo do 
seu negócio foi bem difícil. “Eu não 
sabia como funcionava um restau-
rante, apesar de ajudar o meu pai, 
os dois primeiros anos foram bem 
desafiadores”, declara Lídia. Hoje 
ela conta com a ajuda dos pais no 
gerenciamento dos seus restaurantes.

Depois de o Empório Árabe ter se 
tornado o primeiro sucesso de Lídia, a 
empresária apaixonada por pizza, re-
solveu trazer para Águas Claras uma 
pizzaria. E assim nasceu a Dolce Far 
Niente, instalada ao lado do Empório. 
E este foi mais um empreendimento 
de sucesso de Lídia.

Inquieta e empreendedora, depois 
que o seu segundo empreendimento 
também já era um sucesso, Lídia quis 
mais uma vez se desafiar e resolveu 
investir na culinária oriental, abrindo, 
também na mesma quadra dos demais 

Por Meiriane Soares

SERVIÇO

restaurantes o MaYuu Sushi, que tam-
bém caiu no gosto dos moradores e de-
mais frequentadores de Águas Claras. 

Não satisfeita com todos os seus 
diversos negócios, a empresária re-
solveu investir em mais um negócio 
gastronômico, uma hamburgueria 

Lídia, que além de uma empre-
sária de sucesso é uma grande chef, 
está sempre buscando uma culiná-
ria original e criativa para os menus 
de seus diversos estabelecimentos.  
E suas origens libanesas e mineiras 
são parte da fórmula deste sucesso. 
Dedicando 100% do seu tempo para 

A empresária e Chef de cozinha, Lídia Nasser, gerencia um complexo gastronômico de sucesso 
sendo exemplo de empreendedorismo

chamada Dólar Furado Burger, que 
inaugurada há pouco mais de um mês 
já é um sucesso, fazendo com que 
Lídia Nasser se tornasse proprietária 
de um complexo gastronômico na 
Avenida Castanheiras.

o gerenciamento dos seus estabe-
lecimentos, Lídia até brinca com a 
sua falta de tempo para uma vida 
social e se considera uma workah-
olic. “Eu acho que eu tenho algum 
problema, mas acho tão gostoso e 

satisfatório todos estes desafios a 
que me proponho que não consigo 
parar. E também fico extremamente 
satisfeita quando vejo que tudo está 
dando certo”, declara Lídia.

A empresária acredita que o seu 
sucesso profissional é uma conse-
quência de toda dedicação e empe-
nho de toda sua equipe de 235 fun-
cionários que se dividem entre os 
quatro estabelecimentos em Águas 
Claras e outras duas filiais na Asa 
Sul. Lídia acredita que conquistou 
seu espaço, não só na área gastro-
nômica como na empresarial, por 
não se deixar ser discriminada por 
ser mulher. “O machismo sempre 
existiu, mas eu acho que conquis-
tando respeito dos profissionais 
que trabalham para você as coisas 
se resolvem”, diz Lídia, que tem 
90% da sua equipe composta por 
homens.

E hoje, aos 29 anos, Lídia acre-
dita que tanto os seus planos pro-
fissionais e pessoais possam cami-
nhar juntos sem que ela abra mão 
de fazer aquilo que ama e execu-
tar seus projetos. “Eu nunca tive a 
pretensão de começar um comple-
xo gastronômico quando comecei, 
mas hoje me sinto realizada com 
meus projetos que são coisas que 
eu gosto. Mas quero também ter 
três filhos, mas quero ter uma fa-
mília sem ter que me desprender 
da minha rotina profissional. Se eu 
sou assim, vou ser a vida inteira”, 
afirma a mulher maravilha Lídia 
Nasser. 

O machismo sempre 
existiu, mas eu acho que 
conquistando respeito 
dos profissionais que 
trabalham para você as 
coisas se resolvem

Realizar um aniversário 
pode ser um processo emocional
e desafiador,  especialmente 
no mercado dinâmico de hoje.

Diante disso Netshop Arena 
inova com uma proposta 
de lazer para pessoas de de lazer para pessoas de 
todas as idades.
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Grupo de Comunicação Águas Claras Mídia:  uma história que mudou outras histórias
Grupo Águas Claras Mídia

É com muita emoção que comemoro, 
junto com todos os nossos colabo-
radores, o primeiro aniversário do 

Grupo Águas Claras Mídia.

O Águas Claras Mídia foi criado em 10 de 
agosto de 2017 e o retorno tem sido muito 
positivo por parte da população e dos em-
presários da cidade de Águas Claras. 

Me mudei para Águas Claras em novem-
bro de 2007 e, nessa época tinha uma em-
presa e automação comercial no Plano Pilo-
to. Logo me apaixonei pela cidade e sempre 
disse que Águas Claras era muito parecida 
com o Rio de Janeiro, minha cidade de ori-
gem, portanto, me identifiquei logo.

Em 2013, vendi meu negócio de 16 
anos, e em 2014 comecei a participar 
mais ativamente das atividades da cidade. 
Participando das reuniões do Conseg, ten-
do uma aproximação com a administração 
e o 17º BPM de Águas Claras. Enfim, fui me 
aproximando cada vez mais da população 
e do comércio. 

Em 2017, por iniciativa de minha 
querida amiga, Mônica Indig, que foi 
quem desenvolveu toda programação 
visual da empresa, resolvemos criar o 
Grupo Águas Claras Mídia de Divulgação 
e Marketing voltado para a população de 
Águas Claras.

Que decisão acertada! Em três sema-
nas, estávamos com toda a parte digital 
pronta: site, Facebook, Instagram, Twit-
ter, Google+, Youtube e WhatsApp. Lan-
çamos nossa proposta em 10 de agosto do 
ano passado.

Mais um mês estávamos com o jornal 
impresso na rua. Que alegria! O jornal 
hoje é um sucesso e temos uma coluna 
sobre Águas Claras, e uma coluna gastro-
nômica, que já  é famosa na cidade. 

Eu tenho muita gente para agradecer 
ao longo desse caminho. E para não correr 
o risco de esquecer ninguém, quero agra-
decer a todos. Todos mesmo que partici-
param desse processo. Agradeço a Deus 
em primeiro lugar e depois a todas as 
pessoas que cruzaram meu caminho e me 
ajudaram sempre! Começando por toda 

minha família, que me deu o maior apoio 
financeiro, minha amiga de infância, Mar-
ta Meyer, que me deu muitas ideias boas e 
minha “ídala” empresarial, Flávia Frago-
meni, a quem enchi muito pedindo ajuda 
com os textos. E ao escrever essas linhas, 
me emociono muito e o sentimento é de 
pura gratidão.

Incluo também nesses agradecimentos 
várias autoridades da cidade, empresários 
que acreditaram nesse projeto e princi-
palmente aos moradores e vizinhos que 
têm sido nossa fonte de força e energia.

Mas depois disso, vieram muitas aju-
das de todos os lados. Tenho várias pessoas 
que me ajudaram, na área técnica do site, 
Augusto Fernandes, na administração dos 
grupos de WhatsApp, Nestor Junior e Ka-
rina Barreto, sem os quais eu não daria 
conta de 21 grupos diferentes. Temos os 
colunistas do site, Natália Ribeiro, Stella de 
Domênico, Weslley Lima, Patrícia Amato e 
a queridíssima Patrícia Estrela que escreve 
um livro no jornal impresso.

E aí vieram meus anjos da guarda: 
Camila Pimentel, Érica Léda, quem me 
apresentou minha “guru” jornalística até 
hoje, Vanessa Rodrigues, e logo vieram 
Stéffany Santos e Meiriane Soares, que 
estão conosco até hoje e a quem eu devo 
tanto, que é melhor não comentar. E há 
pouco tempo, temos um novo jornalista, 
o Felipe Tusco.

Sou da opinião de que quando você está 
no caminho certo, “o universo conspira 
paraque você alcance seus objetivos”. E 
o universo está conspirando a meu favor.

Temos como objetivo encaminhar 
as reivindicações dos moradores às au-
toridades competentes, possibilitando 
resultados rápidos e eficazes. Nosso 
propósito é cuidar da cidade e ajudar a 
transformá-la em um lugar melhor a cada 
dia com a ajuda da população, ouvindo 
suas sugestões, reclamações e elogios. 
Para isso, contamos com a parceria da 
Administração de Águas Claras, do Con-
selho de Segurança, da PM e dos grupos 
influentes da cidade.

O Águas Claras Mídia tem um compro-
misso social presente em todas as nossas 
ações, dentre elas:

 Grupo Ativ_Idade, totalmente gra-
tuito para a 3ª idade;

 Grupo de Business, somente para em-
presários divulgarem seus negócios;

 Grupo de Empregos no Whatsapp, 
onde várias vagas por dia são 
postadas;

 Grupos de recolhimento e acolhi-
mento de animais em situação de 
risco.

Minhas Meninas

Renovação pelo Águas Claras Mídia 
Por Vanessa Rodrigues

Faço aniversário de renovação junto 
com o Águas Claras Mídia. Encontrei o 
grupo em um momento de transição mui-
to forte em minha vida. Formada desde 
2003, não havia feito carreira em minha 
área. Por escolhas e caminhos que a vida 
nos leva, passei anos fazendo o que preci-
sava fazer e não o que sempre quis fazer. 
Com o coração totalmente voltado para 
novas oportunidades, encontrei a Patrícia 
Rebelo que acreditou em mim, no meu 
trabalho e no meu novo momento.

Desde fevereiro de 2018 tenho vivi-
do experiências incríveis. Com ela e com 
meus parceiros de voluntariado, tenho 

O sonho de fazer algo a mais por nossa cidade, quem vem dando certo

Obrigada por tudo, por sua causa, meu 
trabalho se tornou possível e convidamos 
você para fazer parte dessa nova concep-
ção de participação cidadã conosco, em 
prol da nossa cidade.

Patrícia Rebelo
AGUAS CLARAS MÍDIA
Sua cidade em um Click
www.aguasclarasmidia.com.br

aprendido a ser mais profissional, a ter 
mais técnica na escrita, diagramação, 
edição, fotos.  Com isso, fui aprendendo 
e crescendo não só como jornalista, mas 
como pessoa. Hoje sou redatora e tenho 
uma coluna fixa no jornal: posso dizer 
com orgulho que construí e construo um 
portfólio rico de experiências, matérias e 
personagens, mas o mais importante de 
todo esse tempo é que construí laços de 
amizade e amor que levarei por toda a 
vida. Hoje, com o coração grato e cheio 
de expectativa para o futuro, comemo-
ro junto com o Águas Claras Mídia esse 
grande momento, sempre na certeza de 
que a vida é feita de oportunidades e que 
basta achar alguém disposto a acreditar 
em você que a transformação acontece.

Minha trajetória no Águas Claras Mídia 
por Stéffany Santos 

Sou da opinião de que 

quando você está no 

caminho certo o universo 

conspira para que você 

alcance seus objetivos
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Grupo de Comunicação Águas Claras Mídia:  uma história que mudou outras histórias
Formada desde 2011, nunca havia 

atuado no jornalismo até, após uma de-
missão de um cargo na área de vendas, re-
ceber o convite de escrever para o Águas 
Claras Mídia, em fevereiro de 2018.  Des-
de então, me vejo mergulhada em opor-
tunidades e conhecimento diário. Graças 
ao Águas Claras Mídia tenho podido me 
reciclar para o mercado de trabalho ao 
lado de pessoas maravilhosas que tem me 
ensinado e me desafiado diariamente. E 
sinto que cresci bastante desde que faço 
parte desse projeto lindo de levar con-
teúdo de uma maneira leve e integrada 
à comunidade. 

Minha história no Águas Claras Mídia 
Por Meiriane Soares deiros do Instagram. Infelizmente,  Patrí-

cia Porto, nossa diagramadora, e Meiria-
ne Santos, nossa jornalista querida, não 
puderam comparecer, mas somam muito 
para o sucesso do nosso grupo.

E por último, claro, a idealizadora 
do projeto Cine Urbano, minha querida 
amiga zen Stella de Domênico, sem a 
qual esse projeto não existiria, nem eu 
estaria viva...

Como não podia deixar de ser, crian-
ças e adultos ficaram vidrados na telona 
para assistir ao Rei Leão e se divertir com 
Simba e sua emocionante história sobre o 
ciclo da vida.

Ao final da sessão, a diversão ficou 
completa com diversos sorteios: kits de 
perfumes e batons da Natura, ingressos 
para a peça do Grupo G7 de Comédia e 
empanadas da Dale Dale, empanadas ar-
gentinas.

Em setembro teremos outra edição do 
Cine Urbano. Aguardem!

Qual o filme que você gostaria de ver?
1)     De Volta para o Futuro
2)     Procurando Nemo
3)     Monstros SA

Envie sua escolha para o WhatsApp 
99972-6480 e participe do projeto!

No último sábado (11/08), Águas Cla-
ras recebeu a segunda edição do CINE 
URBANO, um cinema a céu aberto com 
muita diversão para toda a família. Dessa 
vez, o filme escolhido foi O REI LEÃO na 
Praça Gavião na Estação Concessionárias 
do Metrô, lado norte.

Essa é a segunda edição do even-
to,  realizado pelo Águas Claras Mídia, 
grupo de comunicação e marketing da 
cidade, e Stella de Domênico, produtora 
de eventos e crítica de cinema, e contou 
com uma deliciosa praça de alimentação 
com diversos foodtrucks, feirinha de ar-
tesanato, a Natura distribuindo brindes, 
o Laboratório Sabin medindo a pressão 
e brinquedos infláveis para a criançada.

A Escola de Música Geração Sonora 
levou várias atrações musicais: a banda 
infantil, Os Minhocas, composta por ba-
teria, baixo, voz e guitarrista que fez um 
sucesso danado, a aluna de canto, Ana 
Carolina, que encantou a plateia com sua 
voz suave, e ao final, a Geração Sonora 
também presenteou os moradores com o 
maravilhoso aluno de sax, Leonel Menoni. 
Foi delicioso!!!

O Águas Claras Mídia comemorou seu 
primeiro ano com uma pequena home-
nagem às nossas meninas que fazem do 
Grupo o que ele é hoje. Mônica Indig, 
com quem tudo começou e quem fez 
toda a programação visual do jornal e do 
site. Vanessa Rodrigues, nossa editora, a 
mulher mais competente e corajosa que 
conheço,  Stéffany Santos, nossa jorna-
lista, que também fez brigadeiros MARA-
VILHOSOS para todos os participantes do 
sorteio da caneca personalizada e briga-

A minha história com o Águas Claras 
Mídia começou com um desabafo que fiz 
por conta da minha frustração com a mi-
nha profissão e através deste desabafo eu 
conheci a querida Vanessa que me falou 
sobre o jornal e me apresentou a Patrícia 
esta pessoa maravilhosa que me ofere-
ceu esta oportunidade pela qual sou muito 
grata de exercer a minha profissão. 

O Grupo me mostrou que Águas Claras 
além de ser uma linda cidade tem lindas 
histórias que merecem ser contadas e 
revividas. 

Eu me considero muito privilegiada por 
fazer parte da equipe do Águas Claras Mí-
dia porque além de ser um ótimo canal de 
comunicação é também um espaço onde 
Águas Claras se abre através dos perso-
nagens, colunas e matérias informativas 
e de denúncia. 

Hoje só tenho a agradecer ao Águas 
Claras Mídia e a toda equipe que me aco-
lheu de braços abertos! 

E comemoramos essa vitória durante o Cine Urbano
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Depois pedimos uma linguiça de 
formiga, que vem com alho feito 
na brasa e molho chimichurri. FAN-
TÁSTICO! Um pedação de linguiça e 
um dente de alho em cada garfada. 
Amoooooo linguiça de formiga, que é 
bem apimentada. E a do Angus Beer 
é enoooorme!

Pedimos o Chorizo Angus com 
molho Rotir, molho à base de car-
nes temperado com especiarias va-
riadas. Muito saboroso e no ponto 
perfeito.

Sobremesas deliciosas que ao che-
gar vimos a preparação e eu, claro, já 
experimentei um pouquinho. A Taça 

Logo de cara encontramos um ca-
sal de amigos que se derreteu 
em elogios ao local e já virou 

cliente assíduo. O estacionamento é 
amplo e gratuito. E o melhor de tudo 
é que tem música de altíssima quali-
dade e não cobra couvert artístico.

Tem brinquedoteca! O que é uma 
preocupação a menos para os pais.

Todos os dias tem happy hour das 
17:00 às 20:00, com chopp artesanal, 
exclusivo,  a R$4,99 e dose dupla de 
caipirinha, caipiroska e cozumel. O 
cardápio de cervejas é variadíssimo. 
Fora da happy hour o chopp custa 
R$6,99. Pedi uma caipirinha sem ál-
cool feita com Sprite. Gostosíssima! 

Dois dos sócios são criadores de 
angus e, conhecendo a qualidade da 
carne, tiveram a ideia de montar um 
restaurante de carne de alta qualidade, 
com uma pegada diferente. “Ter um 
mix de entretenimento”, diz um dos 
sócios.

O carro chefe é a carne, mas tem 
salada, sanduíches, que estão bom-
bando no Angus Beer, cordeirto e tudo 
mais que você quiser. Os hambúrgue-
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Angus Beer - um restaurante diferente em Águas Claras
res são de angus. Devem ser de outro 
mundo!!! O filé a parmegiana também 
é um sucesso na casa. Todos os pra-
tos são feitos na parrilla, que é uma 
churrasqueira a lenha, e acredite, faz 
diferença demais no sabor.

Mas vamos ao que interessa: nós 
começamos com um pãozinho austra-
liano, que leva mel na massa e vem 
acompanhado de manteiga que der-
rete no pão. Quase pedi pra viagem!

Angus é um sorvete gigante com bro-
wnie gigante com cobertura de choco-
late e cereja e que só de olhar você já 
sente o gosto, acha que morreu e caiu 
no colo de Deus! Magnífico!!!!

Veja a programação musical da 
casa que demais:

 Todo fim de tarde, quando co-
meça a happy hour, tem sunset 
com uma musiquinha light só 
pra te colocar no clima.

 4ª Feira – MPB 
 5ª Feira - de volta aos bons tem-

pos, o melhor dos anos 80 e 90. 
Só clássicos com voz e violão, 
guitarra.

 6ª Feira - sertanejo
 Sábado - feijoada com samba e 

pagode 
 Domingo é da família. Começa 

com voz e violão, sax e às 17:00 
entra um DJ com lounge manei-
ro. Se você não gosta de música 
alta, domingo é seu dia de vir 
conhecer o Angus Beer.

O atendimento é um capítulo a 
parte. São todos simpatissímos e o 
dono já é escolado na night, então 
conhece tudo que agrada aos frequen-
tadores. Eu não sei vocês, mas adoro 
sair e ser bem tratada, conversar com 
gente simpática, de alto astral e onde 
você não terá aborrecimentos na sua 
hora de lazer.

Serviço:

Horário de funcionamento: 11:00 às 15:00

2ª a 5ª  -  das 17:00 às 23:00

6ª, Sábado e domingo das 17:00 às 02:00

Endereço: Rua das Figueiras, Lotes 2/4 Lojas 18 
a 20. Figueiras Mall

Telefone: 3548-5115

Instagram: @restaurante.angusbeer

Facebook: Restaurante Angus Beer

Site: www.angusbeer.com.br

A coisa que mais me chamou aten-
ção, e temos que valorizar uma em-
presa assim, é a “política da boa vizi-
nhança”. Ele controla a mesa de som 
que fica no escritório e monitora os 
nível dos decibéis para que a música 
não incomode a vizinhança. Às 22:00, 
desliga as caixas de som externas e 
fica com a música mais baixa só no in-
terior do restaurante. O Águas Claras 
Mídia recomenda com louvor! 
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