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Cappuccino com Chantilly da Potiguar Confeitaria

Curso de Culinária Saudável !

Amiga do meu closet

Genteeee! Quem me conhece sabe que tenho uma briga 
eterna com a balança... aff! Amooo comer! E amo comer 
tudo! Aí... Rodando o Instagram... Descobri um curso de 
culinária de comidas gostosas e saudáveis! E existe isso 
produção? Existe sim! As professoras ensinam a fazer bolo 
de chocolate, nhoque, brigadeiro, trufado de banana e ou-
tras delícias doces e salgadas! Minha turma começa dia 14 
de março agora... Precisando de companhia! E ai? Quer se 
juntar a mim e aprender a cozinhar e comer sem culpa?! 
Para isso, Deus coloca anjos no mundo... Achei Carolina 
Brandão (@panelapaleo) e a Grazieli Neves (@grazielinutri)! 
Agora poderei comer sem aumentar meu peso e a minha 
consciência!

COMPARTILHE COMIGO!

Me mande um e-mail, 

vamos multiplicar nossas idéias!

contato@aguasclarasmidia.com.br

Eiiii! Quais temas você gostaria de ver aqui?

Tem alguma sugestão para nossa coluna?

Cabelos que brilham
Gatas, garotas... Quem não gosta de sentir mais 

bonita, empoderada e ainda se mostrar para todo 

mundo? Principalmente para as zamigas e o crush! 

Pois foi o que eu fiz! Fui ao Stúdio Rennova na Ga-

leria La Belle e hidratei meu cabelo. Pensei que ia 

ser uma hidratação básica... Básica? De básica só o 

preço, muito justo por sinal... Já ouviram falar da 

linha Truss? Uma linha de produtos para cabelo com 

fórmulas de alta performance e soluções para nossas 

madeixas. Eu simplesmente amei o resultado! Amei 

tanto que também quis me mostrar! Primeiro para o crush né? Gravei vídeo, postei no 

stories, tirei fotos para que ele visse o resultado maravilhoso! Dica? Hidrate seu cabelo 

também! Vá lá e grave um vídeo, nos marque que vamos divulgar no Insta. Quem sabe o 

amor da sua vida não estará vendo? Se joga menina! Você e seu cabelo!

Sabe aqueles dias que você tem uma festa, um 
encontro, uma saidinha com as amigas e não 
tem o que vestir? Pois é! Pode ir lá na @ami-
gadocloset que sempre tem algo que combina 
com você, de qualidade e preço justo! Inclusive 
a loja tem peças chaves para usar tanto de dia 
como à noite. O vestido kimono então.. Arrasa! 
Vá lá ao Edifício Atlantis, diga que é leitora do 
nosso jornal e peça desconto! Afinal... Como 
sempre falo aqui... A palavra desconto nos en-
canta! E tenho certeza que a Thamires irá te 
ajudar e será amiga do seu closet assim como 
é do meu!
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Spoilers do novo livro da escritora Patrícia 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: Prazer, Eu!

[...]

Quantas vezes fiz essa pergunta: Afinal, o 
que estou fazendo aqui? Mas ao longo de 
anos não percebi que saber o que fazer 
tinha relação com quem eu era. 

Quantas vezes se perguntou quem é você? 
Já parou para pensar nisso? O que gos-
ta, o que não gosta, o que traz ansieda-
de, o que traz felicidade, qual ambiente 
te agrada, qual lugar te provoca insegu-
rança, seu estilo de música, alimentação, 
atividade, hobbys, tipos de pessoas que 
você se aproxima, como reage aos acon-
tecimentos, imprevistos...

Isso tudo é você! Incrível não é mesmo? 

dizer com convicção ao mundo e princi-

palmente a você : Prazer, Eu!

Continue acompanhando os insights do 

livro “Afinal, o que estou fazendo aqui?” 

publicados no Águas Claras Mídia.

E quem sabe em breve você terá uma res-

posta. Boa sorte! 

A questão é que na maioria das vezes não 

nos conhecemos suficiente. Parece até 

um absurdo, achamos que nos conhece-

mos, mas como conhecer algo que muda?

Por anos tomei decisões baseadas em o 

que eu achava que gostava, atividades que 

achava que eram maravilhosas, pessoas 

que achava que eram legais, em uma vida 

que achava ser a que sonhei. Até que a 

pergunta não silenciava: Afinal, o que es-

tou fazendo aqui?

Me vi casada, com uma filha, uma ca-

chorrinha, morando de frente para praia, 

bem-sucedida e não era feliz. Não com-

pletamente feliz. Tudo isso pois não tinha 

a minha resposta. Sabia que haveria de 
ter um propósito para mim e para cada 
um de nós.

A grande verdade é que o caminho mais 
eficaz para tomar uma decisão é ter o 
máximo de informações sobre o assun-
to. E como podemos fazer escolhas que 
vão interferir diretamente em nosso pre-
sente e futuro se não nos conhecemos? 
Quando nos conhecemos nossas escolhas 
são mais assertivas. 

Sendo assim, se quer descobrir, Afinal, 
o que estamos fazendo aqui? , comece 
seu desafio do autoconhecimento. Que 
tal? Posso te dizer que desta forma fará 
melhores escolhas. E em breve poderá 

B
aiana, 38 anos, mãe de Gabriel 
e Rafael. Formada em nutrição 
pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), com MBA em gestão 
de negócios em alimentação para 
profissionais da nutrição. Empresária, 
consultora e palestrante no ramo da 
nutrição especializada em cozinhas 
de restaurante. Essa é Juliana Braga 
que também carrega em seu currí-
culo, a profissão de digital influen-
cer através do seu blog Doce Doce e 
Instagram Comer Rezando, além de 
ser precursora no jornalismo gastro-
nômico entre nutricionistas.

 Em Brasília há seis anos e mo-
radora de Águas Claras, Juliana nos 
conta que sua trajetória proporcio-
nou um grande crescimento em suas 
redes sociais, já que era convidada 
para visitar restaurantes e cobrir 
eventos gastronômicos da cidade. 
“Quando cheguei à capital, já ti-
nha um blog feminino e meu Insta-
gram tinha muitos seguidores para 
o padrão local, então não demorou 
muito para me convidarem para ir a 
restaurantes e eventos de Brasília”, 
comenta Juliana.

A profissão de digital influencer 
veio de maneira gradativa e espon-

sar de tudo, eu sempre consegui con-
ciliar o meu trabalho com a criação 
dos meus filhos”. A empresária ainda 
cita que há muitas conversas com 
seus seguidores a respeito de recei-
tas e alimentação, mas, sobretudo 
acerca da formação das crianças e 
da organização da casa. “Eu come-
cei a compartilhar muito da minha 
vida com meus seguidores, porque 
eu cozinho todos os dias de manhã, 
mas também reservo muito tempo 
para minha família e filhos”.

Essa proximidade entre os influen-
ciadores digitais e seguidores é o que 
faz a diferença no ComerRezando. 
Juliana tem seguidores assíduos e 
sua influência vai além da cozinha e 
alcança suas famílias e suas relações. 
Em nossa conversa, ela nos contou 
que recebeu um agradecimento de 
uma seguidora em que em seu ani-
versário de casamento, o marido a 
presenteou com um café no hotel Co-
pacabana Palace, no Rio de Janeiro. 
“O desejo dela era ir ao mesmo local 
e tirar a mesma foto que tirei em um 
dos posts mais comentados do meu 
Insta”, comenta Juliana que se alegra 
em poder, nas pequenas coisas, ins-
pirar a vida das pessoas de maneira 
tão despretensiosa.

Na cozinha do @comerrezando
Conheça a história de Juliana Braga, a criadora do Blog e do Instagram @comerrezando

Por Nathalia Carvalho

tânea. Juliana começou mostrando 
seu dia a dia, abrindo sua cozinha e 
ensinando receitas caseiras no Insta-
gram, além de dar dicas de pratos e 
restaurantes que freqüentava. Hoje, 
os temas são planejados e divididos 
entre conteúdos da seguinte manei-
ra: receitas e dicas domésticas, de 
restaurantes e de viagens com ênfa-
se no turismo gastronômico.

  Ao passear pelo @comerrezan-
do, os seguidores são chamados a 

atenção para outros dois persona-
gens que fazem a diferença na conta 
e geram proximidade e relação com 
as pessoas, os dois filhos de Juliana. 
“Não existe nada na minha vida em 
que meus filhos não façam parte. 
Ainda mais quando abro a cozinha 
da minha casa, algo tão íntimo e pes-
soal”, diz a influencer.   

Com relação ao vínculo com os 
filhos, devido às prioridades puxadas 
da profissão, Juliana explica: “Ape-

Escritora, mãe, psicóloga, coach e mentora. 
Idealizadora do programa Teen Mentors - men-
toria para crianças, adolescentes e famílias.
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O Brasil está vivendo um mo-
mento delicado, em que a 
imagem da mulher vem sen-
do vinculada a tragédias, 

escândalos e militâncias, mas nesse 
momento em que festejamos a força 
e também, porque não, as fragili-
dades do feminino, nada melhor do 
que falar de mulheres que ajudam e 
enaltecem outras mulheres. 

As redes sociais, no modelo de 
vida atual, tem sido fonte de in-
formação e lazer, mas também de 
influência na vida das pessoas. As 
mulheres são as que mais se pautam 
pelo que vêem nas redes e isso virou 
trabalhos para algumas. Em Águas 
Claras temos influenciadoras digitais 
determinadas e que não focam suas 
publicações apenas na promoção de 
empresas ou marcas, mas também 
estão preocupadas em fazer algo que 
enalteça e ajude suas seguidoras. 

Dentre as Digital Influencers de 
nossa cidade tivemos a oportunidade 
de conversar com algumas delas para 
conhecê-las um pouco melhor e au-
mentar nossa admiração pelas pessoas 
que estão por trás de cada perfil. São 
elas, Diana Assis (Ricas), Karl Jeanneth 
(Cheias de Segredos),  Sandra Bispo 
(Entre Amigas BSB) e Valéria Lessa.

Diana Assis

Diana Moreira de Assis, 27 anos, 
é muito estudiosa, tudo o que con-

A influência saudável que gera o bem 
Por Stéfanny Santos

Influenciadoras de Águas Claras pautam, positivamente, compras, modelo de vida e opiniões de suas seguidoras

Diana acredita que seu trabalho 
nas redes sociais pode ser muito 
mais do que comércio e divulgação 
e, sim, espelho para outras mulhe-
res. “Eu quero crescer e contribuir. 
Eu cresço aqui e contribuo ali do 
lado. Porque dessa vida não se leva 
nada a não ser o que você é, o que 
você faz o que você fala e o legado 
que você deixa”, afirma a influencer.

Ela começou nas redes sociais pen-
sando em criar um grupo vinculado a 
um projeto de emagrecimento que 
coordenava no Whatsapp, “o que não 
deu muito certo e comecei a estudar 
a criação de um grupo meu, que co-
meçaria com as meninas que já fa-
ziam parte do grupo do Whatsapp. Fiz 
um ‘estudo de mercado’ para definir 
o foco do grupo: empreendedorismo 
feminino”. E foi assim que nasceu o 
Ricas com propósito motivacional, 
voltado para mulheres empreende-
doras, consumidoras, engajadas e 
muito mais.

 Além do grupo no Facebook, 
Diana tem seu perfil pessoal no 
Instagram, onde faz stories diários 
também focados em incentivar suas 
“seguidorinhas de Jesus” (como ela 
chama suas seguidoras) a correrem 
atrás de seus sonhos, a saírem de 
suas zonas de conforto e procurar 
crescimento em lugares diferentes 
se o mesmo já não tiver dando re-
sultado. E ela não é daquelas que 
só fala, ela dá exemplo, mostra que 

quistou até hoje foi com empenho 
e buscando conhecimento por conta 
própria, lendo muito. Seu foco é ser 
alguém melhor sempre. Muito espiri-
tualizada, dá graças a Deus por suas 
vitórias, mas vai à luta sem medo.

"Eu quero crescer e con-

tribuir. Eu cresço aqui 

e contribuo ali do lado. 

Porque dessa vida não 

se leva nada a não ser 

o que você é, o que você 

faz o que você fala e o 

legado que você deixa"

é possível. Sua última conquista foi 
dar início ao processo de tirar a car-
teira de motorista, mas já deu tuto-
rial de como instalar tecido na pa-
rede para mudar o look da casa com 
baixo custo, como instalar mesinha 
de trabalho sozinha e não tem meias 
palavras para dar aquele choque de 
realidade nas seguidoras sobre força 
de vontade e autoestima, tudo com 
muito bom humor.

O projeto de Diana de motivar e 
impulsionar suas seguidoras não se 
limita ao mundo digital, vira e mexe 
ela faz eventos com várias palestras 
voltadas para crescimento pessoal, 
emocional e profissional feminino.

Karl Jeanneth

Diana AssisValéria LessaSandra BispoKarl Jeanneth
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Karl Jeanneth, 46 anos, educa-
dora, empreendedora e funcionária 
pública há 24 anos. Especialista em 
Projetos e Gestão Pública (Captação 
de Recursos). Começou sua carreira 
de empreendedora na área de even-
tos e relações públicas. Há quase 
Três anos vem se aprimorando como 
Digital Influencer e está sempre an-
tenada com as novas tecnologias. 

Karl é uma das criadoras e co-
lunista do Blog Cheias de Segredos. 
É apaixonada por gastronomia, em-
preendedorismo, inovação, criativi-
dade e beleza. Virou referência para 
muitas mulheres maduras que viram 
nela, exemplo para se reinventarem. 
“Mulheres que durante algum tem-
po viveu só pra cuidar dos filhos e 
marido e agora querem cuidar de si 
mesmas”, se orgulha Karl.

Além de influenciadora digital, 
Karl, trabalha na Secretaria de 
Educação, na Regional de Ensino 
de Ceilândia que assiste mais de 
100 mil estudantes e ainda trabalha 
com publicidade, relações públicas, 
consultoria de projetos e execução 
de eventos.

O Blog Cheias de Segredos foi 
criado por ela e mais duas amigas 
com o objetivo de falarem sobre 
vários assuntos, com públicos de 
várias idades e com a intenção de 
influenciar outras mulheres com suas 
experiências. “Quando citamos al-
guns restaurantes no Blog, com toda 
certeza visitamos e mostramos isso 
no Instagram nos stories, o mesmo 
acontece com uma pauta de entre-
tenimento ou de beleza”, afirma a 
influencer.

No Blog,  as publicações não se 
fixam apenas em entretenimento, 
beleza e comida, também é possí-
vel encontrar textos informativos 
para alertar e esclarecer temas de 
interesse das seguidoras. Para Karl, 
“Como Influenciadora digital acre-
dito ser importante informar de 
maneira profissional alguns temas 
que, às vezes, não estamos vivendo 
mas tem pessoas próximas vivendo 
aquilo”.

Sandra Bispo

Sandra Bispo Mota, 34 anos, mãe 
de dois filhos, fonoaudióloga qua-
se formada (pretende concluir em 
breve o último semestre da facul-

acho que estou ajudando as pessoas 
a comprar coisas de qualidade a 
preço acessível.” 

As publicações viraram o traba-
lho de Sandra. Há quatro anos ela 
começou, por hobby e hoje vive do 
trabalho de Influenciadora Digital. 

Valéria Lessa

Valéria Lessa, 35 anos, casada, 
mãe de dois filhos, influenciadora di-
gital e fashion blogger por profissão. 
Sempre foi apaixonada por moda, 
inclusive, trabalhou como mode-
lo por algum tempo na juventude. 
Quando foi prestar vestibular queria 
fazer algo relacionado à moda, mas 
na época não havia muitas vertentes 
como hoje. Formou-se, então, em 
Designer de Interiores com espe-
cialização em paisagismo, área que 
atuou por nove anos como empresá-
ria em Águas Claras.

Valéria acompanhou o nascimento 
das redes sociais desde o blog, até 
chegar ao Instagram. Ela nos contou 
que sempre foi referência de amigos 
e familiares que lhe perguntavam o 
que vestir ou como compor um look. 
“Eu digo que eu já era uma influen-

“Tornei-me influenciadora 

porque eu gostava de pos-

tar tudo, se eu achava algo 

bom, legal ou barato eu 

postava. Aí fui angarian-

do público para minhas 

postagens. Em sua maioria 

mulheres”

“Eu digo que eu já era 

uma influenciadora di-

gital, mesmo sem saber 

que isso era uma profis-

são. E então criei um gru-

po de Whatsapp para dar 

dicas de moda que che-

gou a ter 150 mulheres”

dade) começou suas publicações no 
Facebook, onde criou o grupo Entre 
Amigas BSB, lá postava onde ir, onde 
comer, o que era bom, o que era 
gostoso, na opinião dela. 

O grupo, hoje, conta com cerca 
de 130mil mulheres, mas é no Ins-
tagram que Sandra faz publicações 
diárias, principalmente nos stories 
falando de sua vida, seu dia-a-dia, 
ensinando uma receita aqui, dizendo 
onde encontrou determinado produ-
to com aquele precinho amigo ali, 
onde faz academia, enfim, tudo, 
com foco em Águas Claras. Com isso 
acaba fazendo parcerias com essas 
empresas e as indica.

“Tornei-me influenciadora por-
que eu gostava de postar tudo, se 
eu achava algo bom, legal ou barato 
eu postava. Aí fui angariando públi-
co para minhas postagens. Em sua 
maioria mulheres”, disse Sandra.

A influencer fala muito sobre be-
leza e estética, pois é um assunto 
que ela tem afinidade, são coisas 
que gosta de fazer, então acaba 
indo pra esse lado, mas não dei-
xa de falar onde encontrar aquele 
precinho bom para as compras: “Eu 

ciadora digital, mesmo sem saber 
que isso era uma profissão. E então 
criei um grupo de Whatsapp para dar 
dicas de moda que chegou a ter 150 
mulheres”. Nesse mesmo período, 
Lessa baixou as portas da empresa 
de paisagismo, devido a crise no 
marcado na área da construção civil. 

“Todos me cobravam a criação 
do blog, porque achavam que eu 
tinha tudo haver com isso, então 
junto com outras duas amigas cria-
mos o blog Cheias de Segredos há 
três anos (2016), mas com o tempo, 
percebemos que cada uma queria 
focar em uma coisa, então cada 
uma seguiu seu caminho” contou-
-nos Valéria. Ela voltou seu conteú-
do sempre para moda e estilo, por 
isso, fez cursos de especialização na 
área, como: cursos de moda, con-
sultoria de moda e estilo e curso de 
jornalismo de moda. 

Quando passou a publicar no 
Instagram continuou focando em 
moda, mas percebeu que seu pú-
blico gostava de ver o estilo de vida 
das digitais influencers, e então, 
teve que começar a mostrar um 
pouco de sua vida pessoal, mas sem 
perder o foco em moda e sem dei-
xar de lado meu estilo próprio de se 
vestir. Valéria está sempre antenada 
nos eventos de moda, tanto nacio-
nal, quanto internacional e vincula 
suas dicas a onde encontrar melho-
res looks com os melhores preços, o 
que acaba dando um gás na auto-es-
tima das seguidoras que vêem que é 
possível uma mulher que trabalha, 
cuida de casa, dos filhos e faz aca-
demia  se arrumar e se sentir bem 
consigo mesmas.

A representação do
 feminino

 Cada digital influencer com seu 
tema, suas características, suas di-
versidades. Elas representam muito 
bem o universo feminino. Somos se-
res complexos e antagônicos.  Somos 
lutadoras, independentes, corremos 
atrás de nossos sonhos, agarramos 
oportunidades com unhas e dentes, 
mas  também gostamos de carinho, 
de gentilezas, de uma conversa boa 
e, se for o caso, queremos alguém 
que nos entenda para dividir a vida. 
Somos rosas, compostas pela deli-
cadeza das pétalas e pela firmeza 
precisa dos espinhos. 



6 09 a 22 de março de 2019 Ano II  -  Ed. 28



7 Ano II  -  Ed. 28 09 a 22 de março de 2019

CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

Garagem do Incrível

A proposta é totalmente di-
ferente. Cézar Ramirez, 
34 anos, possuía há quatro 

anos apenas uma carrocinha de ca-
chorro-quente que deu muito certo. 
Aí foi só correr para o abraço. Abriu 
um mega food truck no mesmo ponto 
da carrocinha. Com o sucesso gigan-
te do empreendimento, ele comprou 
outro food truck para participar de 
eventos (só evento grande, de Thia-
guinho pra cima). 

Ano passado apareceu a oportuni-
dade de adquirir a loja no Max Mall 
e ele não perdeu tempo, montou o 
Garagem do Incrível, onde tem no 
cardápio todas as opções do food 
truck e mais um monte de petiscos.

Comida americana, fritura, co-
mida empanada, tudo delicioso, 
com lugar confortável, parecendo 
um pub e muito bom pra uma happy 
hour e comer um sanduba conforta-
velmente e, de quebra, ainda jogar 
uma partidinha de dardos ou outros 
jogos. Todo domingo, às 19:00,  tem 
música ao vivo, tipo MPB, sax, jazz. 
Super relax...

Toda segunda-feira tem uma gale-
ra que vai jogar jogos de tabuleiro no 
Mall, tipo War e outros jogos variados 
e aproveita para comer os petiscos do 
Garagem do Incrível.

E toda quinta-feira é dia do jogo 
de dardos. O pessoal é super mega 
simpático. Uma vez por mês tem um 
campeonato e a Confederação de 
Dardos vai lá e participa.

O melhor do Garagem do Incrí-
vel é o rodízio de espetinhos! Gen-

teeeemmm. Todo mundo devia ser 
obrigado a experimentar. O espetinho 
é maravilhoso!!!

O Pub tem uma variedade de pe-
tiscos enorme, que vai de mix de 
pasteis, a carne de sol, passando por 
isca de peixe, batatas de vários ti-
pos, kibe, frango a passarinho e o que 
você puder imaginar. Hummmm...

Tem também todo tipo de hot dog 
e hambúrguer que puder imaginar. 
Com ou sem combo (refri e batata). 

Antes de começar pedimos um 
drink: Margarita de Morango, sem 
álcool. Jesus, Maria, José, que de-
lícia!!!

Pedimos uma jantinha comple-
ta, com todos os acompanhamen-
tos (batata frita ou rústica, aipim, 
vinagrete, arroz e farofa de ovos) e 
quatro tipos de espetinhos (frango 
com bacon, carne, linguiça e queijo 
coalho!!! Tem noção da delícia que 

é isso? O espetinho é suculento e se 
não é o melhor, é um dos melhores 
da cidade. Quase morri de tanto co-
mer. Gostei mais do de linguiça, mas 
adorei TODOS!

E como não poderia deixar de ser, 
pedimos o combo de cheesburguer 
(que também tem uma variedade de 
opções) que vem com batata frita e 
dois molhos MARAVILHOSOS, feitos 
na casa. Para quem gosta de ham-
búrguer, hot dog e não quer comer 
na rua e na chuva, não tem lugar 
melhor... 

O hambúrguer é feito com um pão 
brioche – D E L I C I O S O e o pedido 
chega na velocidade de um truck. 

Tudo automatizado por tablet. AMEI! 
Principalmente o pão brioche que é 
dos Deuses.

Ali só tem um senão, falta de esta-
cionamento, sempre o estacionamento. 

SERVIÇO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
2ª a 6ª: de 18:00 a 00:00

Sábado: de 12:00 a 00:00

Domingo: de 18:00 a 00:00

Endereço:   Rua 7 Norte Ed. Max Mall loja 16

Delivery: 99423-2798 e IFood 

Facebook / Instagram: @garagemdoincrivel

O Food Truck que deu muito certo!



V O L TA  E M  A Ç Ã O  PA R A  V O C Ê .
Em mais educação, saúde e infraestrutura. 
Volta também o seu orgulho pela cidade.

CARLOS DOS SANTOS
Analista de Gestão e 
Fiscalização Rodoviária

Final da 
placa 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela

1 - 2 18/mar 15/abr 20/mai

3 - 4 19/mar 16/abr 21/mai

5 - 6 20/mar 17/abr 22/mai

7 - 8 21/mar 18/abr 23/mai

9 - 0 22/mar 19/abr 24/mai

FIQUE ATENTO À 
SEGUNDA PARCELA 
COM VENCIMENTO 
EM MARÇO. JUNTO COM 
VOCÊ, O GOVERNO DO DF 
VAI CONTINUAR AGINDO.

Saiba mais em 
www.fazenda.df.gov.br

Secretaria de
Fazenda, Planejamento,
Orçamento e Gestão


