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Pule o Carnaval 
com Estilo

Gabriela Matos, 
 Catsitter em Águas Claras

Um novo conceito em 
comer carnes
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Instituto Monte Castelo pesquisa 
a melhoria das políticas públicas

O Instituto 
trabalha em prol 
da defesa da vida, 
da liberdade e da 
responsabilidade
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Virou DestaqueÁguas Claras Caindo de Boca



14 a 27 de fevereiro de 2020 Ano III - Edição 442  www.aguasclarasmidia.com.br

Jornal Águas Claras Mídia

Responsável: Patrícia Rebelo (DRT 11613/DF)  

Editora-Chefe: Thaís Victer (DRT 6786/DF)

Editora: Stéffany Santos (DRT 12430)

Projeto Gráfico e Diagramação: Patrícia Porto

Jurídico: Cunha Lima Advogado: (61) 98271-3241

Contato Comercial: (61) 99972-6480

Tiragem: 5.000 exemplares

Impressão: Global Brasília Gráfica

Críticas, dúvidas e  sugestões de pauta:

contato@aguasclarasmidia.com.br

Whatsapp: (61) 99972-6480

Queremos sua participação!
Nosso jornal é um espaço democrático e produzido 

para você leitor! Com sua participação abordaremos 

temas relevantes para seu dia a dia, condomínio e 

comunidade! Envie sugestões de pauta, reclamações, 

elogios, denúncias, fotos e vídeos através do WhatsApp. 

Acesse o QRCode ao lado e participe!

E X P E D I E N T E

por Vanessa Rodrigues | Críticas, dúvidas e sugestões de pauta: contato@aguasclarasmidia.com.br

Águas Claras A coluna que traz a cidade até você

 Carnaval em 
Águas Claras? 
Temos!

Campanha de Vacinação

É carnaval! E olha que ele vem crescendo horrores em nossa cida-
de. E, em 2020 não será diferente! O que não vai faltar é opção 
de diversão nesse tempo de festa. Variando entre blocos de rua e 
festa para crianças e pets, os foliões já podem escolher entre os 
diferentes eventos, que acontecem em diferentes locais da cidade.
Coloque sua melhor fantasia e se prepare para cair da folia! Confira 
a programação:

pegue essa 	Pizza da Chefon Pizzaria Delivery

	Kit refeição da Veia Natural

	Rodízio Sushi do Villa Sushi

2020
E aí? Já pensou na 
sua fantasia? Se 
não, vou te dar vá-
rias sugestões que 
farão o trio elétrico 
inteiro se arrastar 
por você! No caso das 
solteiras, né? Por que 
as casadas, basta o 
trio elétrico chamado 
maridão. 

Para esse ano, as fanta-
sias de carnaval femini-
nas em alta são opções 
como sereia, unicórnio 
e super-heroínas. Se você 
vai comemorar o carna-
val nos bloquinhos de rua 
shorts, saias e top cropped 
com sandálias rasteiras ou 
tênis são ótimas opções e 
por fim, invista em peças 
leves e fresquinhas,  maquia-
gens leves porém, exagereeee 
no glitter, afinal.. não somos 
só thuthucas preparadas, mas 
também purpurinadas!

Look Sereia

Sensual, feminino e delicado! Vai 
pequena Ariel! Você pode comprar 
uma fantasia já pronta ou usar pe-
ças que você já tem em casa como 

body estampado e uma saia tule. Outra 
sugestão  é o uso de top de conchas e 
saia longa. Finalize com uma maquia-
gem bapho e para dar o  efeito de es-
camas, use  uma meia calça arrastão. 

Look Super heroínas

Além de lindas, elas representam a 
força e garra das mulheres. Os bo-
dys e  camisetinhas montam esse 
look básico e barato que podem 
ser encontrado na Internet e fei-
ras. Escolha sua heroína favorita 
e incorpore a poderosa que há 
em você! 

Look para amigas

Que tal sair e causar junto com 
azamigas? Fantasia das meni-
nas super poderosas, lua e 
sol, anjinho e capetinha, 
power rangers, princesas da 
disney, ursinhos carinhosos e 
tipos de flores.  Temas como 
bebidas, jogos e desenhos 
animados estão bem em 
alta. O que torna a fanta-
sia legal é justamente a 
criatividade, portanto...
se joguem e arrasem!

* Inspiração:
 www.todaatual.com

Fantasias tendência

Neste sábado (15), das 8h às 17h, 
o Felicittà Shopping será posto de 
vacinação para a Campanha de 
Vacinação contra o Sarampo.

Além da vacina contra o Sarampo, 
a Secretaria de Saúde do DF tam-
bém contará com outros serviços:

-  Vacina: Sarampo para pessoas com idade de 5 a 19 anos
- Vacina: HPV e Meningo C para pessoas com idade até 14 anos
- Atualização de carteira de vacinação: traga sua carteirinha ou 

cartão do SUS e verifique a sua situação vacinal.
Traga a família! Todos juntos pela saúde!

AGENDA DE CARNAVAL ÁGUAS CLARAS 2020

BLOCO DA TOCA FELICITTÀ FOLIACARNAVAL LITERÁRIO

Dia: 22/fev (sábado)
Horário: 9h às 14h
Local: PRAÇA DA CORUJA

Ao lado da biblioteca 
pública de Águas Claras

Dias: 22 e 23/fev
Horário: 14h às 22h
Local: ESTACIONAMENTO

Em frente ao 
Vitrinni Shopping

Dias: 23 e 24/fev
Horário: 16h às 20h
Local:  
FELICITTÀ SHOPPING
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Virou Destaque
Gente da GentePor: Stéffany Santos

por Stella Domêncio | Produtora cultural, cinéfila das boas e ama os animais

Papo Reto

Sabe aquela foto fofa beijando um 
golfinho? Não é fofa. 

Assim como não é legal aquela foto com 
um animal selvagem para satisfazer seu 
desejo incansável por selfies. Você real-
mente se acha corajoso para encarar um 
predador em estado natural?

O turismo que explora animais é uma 
das atrocidades que temos que combater, 
assim, com pequenas ações. Desestimu-
lar esse tipo de turismo é uma delas. 

Para que o filhote fique mansinho no 
seu colo ele foi separado da mãe ain-
da bebê (imagine o sofrimento dele e 
da mãe) e dopado. Os turistas pagam 
caro para acariciar filhotes e não estão 
considerando que animais silvestres 

O tema é: Quando o homem é um animal irracional

não nasceram para serem tocados ou 
estimulados por seres humanos. Esse 
comportamento é angustiante para o 
animal. 

Além disso, se são acostumados com 
mansidão, jamais poderão retornar ao 
habitat natural e estão condenados a vi-
ver enjaulados pelo resto da vida. 

Shows com orcas e golfinhos também 
são outro absurdo. De acordo com o do-
cumentário “Blackfish” as baleias sofrem 
muito quando são capturadas e separadas 
de suas famílias para satisfazer plateias 
com suas gracinhas. Por dentro, estes 
animais estão chorando enquanto são 
condenados a viver presos em cativeiros 
minúsculos. E tudo isso só para nos diver-
tir por uma hora. 

Zoológicos e Aquarios também estão 
na minha lista de turismo explorador. 
Claro que existe uma função social e 
ambiental em instituições como essas, 
como a proteção de animais em risco 
de extinção, possibilidade de estudos 
mais aprimorados sobre determinadas 
espécies ou ainda apresentar a diversi-
dade para as pessoas. Mas será que os 
avisos de “não alimente os animais” vale 
o risco? O índice de distúrbios compor-
tamentais e morte precoce em animais 
enclausurados é bastante alto. E nem 
vou comentar sobre o sofrimento para 
produção de Fois Gras (gansos entupi-
dos de comida até a morte) ou Café de 
Civetas (um café produzido a partir do 
cocô desse mamífero noturno que custa 
uma pequena fortuna) só para satisfazer 
o paladar humano. 

Sonho com o dia que vão proibir 
carroceiros e seus cavalos maltratados 
que trabalham enquanto apanham. 
E rodeios. E vaquejadas. Assim como 
aquelas fotos cafonas de crianças em 
pôneis suando debaixo do sol.

Quando viajar prefira não fazer 
passeios em camelos e elefantes. Ou 
nadar com golfinhos. Enquanto houver 
esse tipo de turista sem consciência 
também haverá exploração animal. Se 
mudarmos nossas atitudes e afinarmos 
nossa consciência estaremos ajudan-
do a construir um mundo mais justo. 
E principalmente, repensando e con-
testando padrões do passado que não 
cabem mais nos dias de hoje. Afinal de 
contas, viajar também pode ser uma 
auto descoberta.

Gabriela Matos, 24, natural de Bra-
sília, formada em biotecnologia 
e com curso de auxiliar de ve-

terinária é moradora de Águas Claras há 
seis anos com seu esposo, tem 6 lindos 
bichanos e abriu um hotel para gatos em 
2016 em sua residência. 

O start para a empresa foi a necessida-
de de complementar a renda da família, 
pois na época Gabriela estava na UnB e o 
esposo fazia curso técnico. As oportunida-
des de emprego eram escassas devido à 
falta de tempo com a faculdade pública 
integral e por o esposo ser de São Paulo e 
não conhecer ninguém no DF, e então pre-
cisavam dar um jeito de ganhar dinheiro, 
e se reinventaram como fazem milhares 
de brasileiros sem emprego formal atual-
mente. O talento do casal era cuidar de 
animais, então fizeram disso trabalho. 

Por intermédio da amiga e mentora 
Ana Teresa, presidente da ONG Atevi, 

de outros animais (coelhos, cacatuas, por-
quinhos da índia, chinchilas, hamsters...)” 
disse-nos. Para isso precisam da chave e 
de autorização para entrar no apartamen-
to, quando edifício, e o horário varia de 
acordo com a vontade do dono. 

Já para a hospedagem, aceitam ape-
nas gatos. O apartamento é todo telado 
e seguro, a prova de fugas, todo equipa-
do para os felinos, que convivem juntos, 
com possibilidade de separação física caso 
necessário. Aceitam apenas animais cas-
trados (salvo as exceções de filhotes que 
ainda não têm idade), que tenham data 
para chegar e para ir embora, não fazem 
mais o trabalho de lar temporário para 
resgatados. 

Os donos precisam levar ração e areia 
suficientes para todo o período da hospe-
dagem. Gabriela e o esposo tem amor e 
paciência de sobra, “certeza que serão 
cuidados como se fossem nossos filhos” 
disse ela. O preço é negociável para gran-
des estadas e o pagamento facilitado, pois 
já aconteceu de hospedarem gatos duran-
te muitos meses.

Instagram: @thepotatos_pet

Catsitter é tranquilidade 
para quem tem Pets

onde Gabriela trabalha, desde 2015, 
como voluntária faz-tudo, surgiu 
a ideia de começar a trabalhar 
com pets, Ana sempre incenti-
vou e orientou como o casal 
deveria agir para que a ideia 
desse certo e pudessem jun-
tar o amor aos pets com o 
profissionalismo.

 Primeiramen-
te trabalhavam 
como um lar 
temporário para 
socialização e 
tratamento de 
gatos doentes 
para disponibili-
zá-los para adoção responsável, pois, 
nesse momento não tinham nenhum ani-
mal sob sua tutela, “depois começamos 
a hospedar apenas gatos, oferecer servi-
ços de petsitter de qualquer animal, táxi 
pet, dog walker, banho à domicílio, e o 

negócio começou a crescer, com clientes 
fixos, indicações, avaliações positivas e 
fidelizações”, disse Gabriela.

Atualmente, Gabriela trabalha como 
voluntária social na Zoonoses-DF, volun-

tária sem cão na associação Pet Amigo 
de Terapia Assistida por Animais 

(TAA) e na ONG ATEVI orga-
nizando feiras de adoção e 
trabalhando no bazar em 
prol dos animais resgata-
dos. Além disso, mantém 

o trabalho no ‘The Po-
tatos’, nome do em-
preendimento nas 
redes sociais. 

O Petsitter é o 
cuidado dos animais 

à domicílio. “Va-
mos até a casa do 
dono, passamos 
em torno de uma 

hora com o bichinho 
dando atenção e carinho, mandamos 
foto, colocamos comida e água, limpamos 
caixinha no caso dos gatos, levamos os 
cachorros para passear, mandamos fotos e 
tomamos cuidados diferenciados no caso 
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 Instituto Monte Castelo 
quer um Brasil que tenha futuro

O Instituto quer construir um país mais seguro, livre e próspero para o cidadão de bem

O 
Instituto Monte Castelo é um 
centro independente de pes-
quisa em políticas e legislação. 
O foco é a defesa da vida, da 

liberdade e da responsabilidade.

Daqui pouco mais de dois anos, em 
2022, o Brasil irá comemorar 200 anos 
da independência. Mas de acordo com o 
Manifesto de Fundamentação do Institu-
to o autoritarismo e o caos “ainda pai-
ram sobre o cotidiano dos brasileiros”.

Em contrapartida, o povo brasileiro 
é reconhecido por alcançar feitos gran-
diosos em nome do bem e da justiça.

Para o Instituto Monte Castelo os 
males que assombram o Brasil são a 
violência, corrupção, desvalorização 
da educação, negligência da vida em 
comunidade e o uso de ideologias para 
corromper os mais frágeis.

A solução para esses males pode vir 
de dois lugares, um da ação do homem 
comum, em suas casas e trabalho, o 
outro é a política: leis aprovadas e re-
jeitadas, aplicadas ou não e de decisões 
judiciais, que nem sempre são justas.

E é para influenciar e alterar o tra-
balho da política em prol da defesa da 
vida, da liberdade, da responsabilida-
de e da subsidiariedade que o Instituto 
Monte Castelo foi criado. Para que o 

cidadão detenha os meios, para erguer 
a si próprio economicamente, moral-
mente e espiritualmente. Que o Estado 
não cumpra papel senão o de assegurar 
a subsistência dessas liberdades.

“O Brasil não é um país 

do futuro, é um país que 

tem futuro, e buscá-lo é 

nossa missão.” diz a carta 

de princípios do Instituto.

Com sede em Brasília, o Instituto 
Monte Castelo foi fundado em 1º de ju-
lho de 2017,  e tem a independência 
como princípio inegociável. O Instituto é 
uma associação que não recebe recursos 
de governos nem de partidos políticos.

A atual diretoria foi eleita em de-
zembro de 2019. E é composta por:

a Felipe Azevedo Melo

Presidente

a Gabriel de Arruda Castro 

Diretor-executivo

a Rogério Ferreira Nunes

Diretor Financeiro

a José Luís Almeida

Diretor de Pesquisa

O diretor-executivo, Gabriel Castro 
deu entrevista ao Águas Claras Mídia 

Por:  Brunna Feitosa e Stéffany Santos

e explicou um pouco mais sobre o Ins-
tituto Monte Castelo:

Quem teve a ideia de criar o Ins-
tituto Monte Castelo?

Inicialmente, eu. Mas a fundação do 
Instituto, em 2017, foi feita por um 
grupo de seis pessoas. Foi aí que as 
coisas de fato tomaram forma.

Quando teve a ideia?

Em 2016, quando eu fazia um Mes-
trado em Administração Pública na Uni-
versidade da Pensilvânia. Fiz estágio 
em algumas organizações de pesquisa 
em políticas públicas (think tanks) nos 
EUA, como a Heritage Foundation e o 
Manhattan Institute. E usei meu pro-
jeto de conclusão de curso para pla-
nejar a criação do instituto. Em 2017, 
quando voltei ao Brasil, já tínhamos 
um grupo de pessoas disposta a dar o 
pontapé inicial.

Por que teve a ideia?

O Brasil não tinha (e ainda não tem) 
um número significativo de think tanks, 
que são organizações voltadas para a 
pesquisa em política pública. E, dos 
que existem, boa parte tem princípios 
que julgamos inadequados. Uma das 
definições de think tank é “universi-
dade sem alunos”. Naquela época, 

em 2016, o Brasil estava em uma crise 
econômica e política. A ideia era pen-
sar como o país poderia se reerguer 
e trilhar um caminho de segurança, 
liberdade e prosperidade.

Qual é o objetivo do Instituto?

Em resumo, nosso objetivo é que 
o Brasil seja um país onde as pessoas 
tenham mais liberdade, mas também 
mais responsabilidade. E nossa forma 
de colaborar é contribuindo com ideias 
para o poder público.

O nosso manifesto de fundação foi 
publicado em 2017 e continua valendo, 
pode ser consultado no site do institu-
to: montecastelo.org.

Quem faz parte do Instituto?

Formalmente, como associação, 
somos seis - os fundadores. Mas temos 
uma lista maior de colaboradores, cer-
ca de 20 pessoas, incluindo especialis-
tas em economia, direito, segurança 
pública e família.

“Qualquer pessoa”  pode fazer 
parte do Instituto? Tem algum pré-
-requisito/exigência?

Sim, desde que compartilhe dos 
nossos princípios (que podem ser con-
sultados no nosso site) e esse também 
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é o único pré-requisito, compartilhar 
dos nossos princípios.

Qual é o diferencial do Instituto?

Posso citar alguns. O primeiro, o fato 
de nos identificarmos com a tradição 
intelectual liberal clássica / conserva-
dora, sem dogmatismo. Em segundo 
lugar, o fato de que, apesar de termos 
uma identidade clara e princípios fir-
mes, não estamos ligados ao governo ou 
a partidos políticos. Além disso, outro 
diferencial é nossa abordagem objetiva: 
buscamos apresentar as ideias mais fun-
damentadas, mas de uma forma simples 
e compreensível a todos.

Ranking de Plenário 

O site do Instituto Monte Castelo 
traz várias informações relevantes, 
como notícias, Podcasts e um Ranking 
de Plenário.

A ideia do Ranking é simples: avaliar 
quais deputados federais contribuem 
para a construção de um país mais se-
guro, livre e próspero. Isso implica, no 
Brasil atual, no respeito às instituições, 
na liberdade de empreender, no com-
bate incessante à corrupção, no rigor 
contra o crime, na manutenção da fa-
mília natural e da defesa da dignidade 
inerente a toda vida humana.

Os valores que orientam os critérios 
deste ranking são ditados pela Carta de 
Princípios do Instituto. Uma nota alta é 
um sinal de que o deputado agiu con-
forme esses valores na hora de votar, 
embora não seja um atestado de com-
portamento exemplar fora de plenário.

O Ranking de Plenário foi publicado 
em 23 de janeiro de 2020, foram com-
paradas as votações dos 513 deputados 
nas 13 propostas relevantes apreciadas 
pela Câmara em 2019.

Cada parlamentar recebeu uma 
nota de 0 a 10. Infelizmente, alguns 
projetos importantes do período foram 
votados de forma simbólica, o que não 
permite a identificação de como cada 
parlamentar se posicionou. Ainda as-
sim, as votações selecionadas são su-
ficientes para uma análise sólida da 
atuação dos deputados.

Feito o cálculo da pontuação, o pas-
so final foi colocar a nota numa escala 
de 0 a 10, em que 10 significa que o 
deputado votou adequadamente em 
100% das vezes.

Alguns deputados se licenciaram 
durante parte do mandato; outros 
eram suplentes e assumiram o cargo 
já no meio da legislatura. Além disso, 

O Instituto baseando
estudos em segurança

O Águas Claras Mídia conversou com 
o Major Olavo Mendonça, Comandan-
te do 17° Batalhão de Polícia Militar, 
que palestrou em evento do Ministério 
da Justiça (MJ), a convite do Conselho 
Nacional de Combate a Pirataria do 
mesmo órgão. O Major se baseou no 
artigo publicado recentemente, pelo 
Instituto Monte Castelo, para realizar 
sua explanação. O evento e o artigo 
foram batizados com o mesmo título: 

“Crime Organizado e Terrorismo na 
América do Sul”. E o artigo pode ser 
encontrado em três línguas (português, 
inglês e espanhol).  “O artigo teve boa 
repercussão, uma vez que foi baseado 
em uma outra palestra que ministrei 
ano passado, no Centro de Defesa Na-
cional da Espanha, CESDEN, em Madri,” 
ressaltou o Major.

A exposição, durou cerca de 40 mi-
nutos e foi direcionada para os conse-
lheiros do Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria do próprio Ministério 
da Justiça. O oficial discursou sobre 
a origem e a história do crime orga-
nizado e terrorismo e também sobre 
as principais ameaças na América do 
Sul explanando com mais detalhes as 
narcoguerrilhas, os cartéis e os grupos 
terroristas. Também falou sobre como 
se retroalimentam as conexões ilegais 
com o dinheiro do crime.

Ao fim da apresentação, o Major 
Olavo apontou soluções como o au-
mento da eficiência no controle da 
imigração e das fronteiras, o combate 
ao consumo e apologia às drogas, au-
mentar o combate aos cartéis de crime 
organizado, dentre outras ações.

O evento realizado pelo MJ, tam-
bém contou com a presença do mi-
nistro Sérgio Moro na abertura dos 
trabalhos. 

ENDEREÇO
Av.  Araucárias, Lote 305, 
Loja 39B, Ed. Maggiore Shopping, 
Águas Claras-DF

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

Segunda a sexta: 10h às 20h
Sábado: 9h às 19h

(61) 3042.4566 luxurydfsexyshop@gmail.com

(61) 99860.0642

luxboutique2016

luxuryboutiquesensual

quem preside a sessão não pode votar. 
Por isso, a nota de 0 a 10 foi calculada 
com base no aproveitamento máximo 
possível em cada caso individual. Mas, 
para evitar distorções, apenas os de-
putados que estavam em condições 
de participar da maioria das votações 
(pelo menos sete das 13) entraram na 
análise. (É possível ver os projetos con-
siderados para o cálculo da nota no site 
do Instituto).

A nota média dos deputados duran-
te o ano de 2019 foi 5,9. E dentre as 

unidades da federação, o destaque foi 
Santa Catarina, com a maior média: 
8,1. Dos 16 parlamentares do estado, 
13 tiveram nota acima de 8 – dois de-
les, com nota 10. No outro extremo, 
Pernambuco e Ceará tiveram a pior 
média (4,7). 



Baixe o App:

Acesse:

www.economia.df.gov.br

Acesse:

PAGANDO
SEU IPVA

À VISTA, GANHE
5% DE 

DESCONTO!

OU

Fique atento às fraudes! Não pague nenhum boleto
enviado por e-mail ou pelo celular.

Tem novidade no IPVA 2020. O DF foi a única Unidade da Federação 

que fez diferente: ao invés de aumentar o valor, reduziu em 16% o IPVA 

para carros e 20% para motos. Os boletos podem ser acessados no site 

ou pelo aplicativo Economia DF. É rápido, fácil e muito mais barato.

É MAIS VANTAGEM PARA TODOS.

SEM INTERNET?
SEM PROBLEMAS.

Os boletos do IPVA 2020 podem ser
solicitados em qualquer Agência da
Receita do Distrito Federal e postos 
do Na Hora.

*Redução de 16% a 20%, dependendo do tipo de veículo.

Cota única ou 1ª parcela de 17 a 21 de fevereiro.

3 e 4 18/02/2020 17/03/2020 14/04/2020

7 e 8 20/02/2020 19/03/2020 16/04/2020

FINAL
DA PLACA

COTA ÚNICA ou
1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA

5 e 6 19/02/2020 18/03/2020 15/04/2020

9 e 0 21/02/2020 20/03/2020 17/04/2020

1 e 2 17/02/2020 16/03/2020 13/04/2020

ECONOMIA PRA VALER:
IPVA ATÉ 20%* MAIS BARATO.
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Primus Boutique de Carnes
Depois da Primus, seu churrasco nunca mais será o mesmo

por Patrícia Rebelo | Fotos: Thaís Victer | Críticas, dúvidas e sugestões de pauta: contato@aguasclarasmidia.com.br 

Caindo de Boca As melhores dicas de gastronomia
da cidade você encontra aqui

Participante do Restaurant Week

Horário de Funcionamento: 
Domingo à terça-feira, das 8h às 23h
(restaurante a partir das 11h)
Quarta-feira à sábado, das 8h às 00h
(restaurante a partir das 11h)

Endereço: Av. Castanheiras, Rua 33 Norte, 
Lote 01/02, Loja 10/13 Condomínio Beverly 
Hills Plaza.

Site: www.primusboutiquedecarnes.com.br

Instagram: @primusoutiquedecarnes

Telefone: (61) 3797-7071

Se você é daqueles que curte uma 
carne de qualidade, você precisa 
conhecer a Parrillada da Primus 

Boutique de Carnes. Que nada mais 
é, do que um churrasco à moda uru-
guaia e argentina. São assados cortes 
nobres de boi angus na parrilla (siste-
ma de grelhas usadas pelos uruguaios 
e argentinos para preparar as carnes 
mais saborosas, já que a madeira ou o 
carvão são queimados separadamente, 
evitando que a queima do carbono in-
terfira no gosto do alimento). É surreal 
e você come de joelhos!

Nós fomos super bem recebidas pela 
equipe, que vem quase toda, de Minas 
Gerais. Me encantei pelo atendimento 
espetacular da casa.

Mas vamos ao que interessa... a de-
gustação das carnes.

A Parrillada é onde são servidos os 
principais cortes da casa, então come-
çamos com as entradas: a primeira a ser 
servida foi a linguiça apimentada arte-
sanal da casa, feita sem conservantes. 
Vem acompanhada de batata recheada 
com queijo muçarela, bacon e cebo-
linha, além de Arroz Parrilleiro (uma 
mistura de arroz branco, bacon, ovos 
e batata palha) e legumes na parrilla 
(tomate, abobrinha e cebola ao molho 
de chimichurri tipo argentino feito na 
casa). Agora, pensa num trem gostoso. 
Já queria ficar repetindo a linguiça a 
noite toda.

de frisante, morango e hortelã... uma 
delícia! E cada um mais lindo do que 
o outro.

A Parrillada é demorada, até que 
você consiga experimentar todos os 
cortes. Porque a parrilla toda é preen-
chida com os cortes das carnes em uma 
ordem pré-determinada, então pode 
demorar um pouquinho até você expe-
rimentar os últimos, se aguentar né? O 
primeiro corte nobre servido foi o bife 
de chorizo, (pausa para gemidos....), a 
gente já começa a comer com os olhos, 
porque a carne vem com aquele efeito 
marmorizado e uma generosa capa de 
gordura. Pra mim, o mais saboroso!

ços acessíveis para os moradores de 
Águas Claras!

A degustação da Parrillada Primus 
acontece, em Águas Claras, toda ter-
ça-feira e você pode comer à vonta-
de por R$59,90. E vale ressaltar que, 
para garantir sua mesa, Tem que fazer 
reserva.

A boutique de carnes Primus conta, 
atualmente, com três unidades: Águas 
Claras, Vicente Pires e Asa Sul. Todas 
funcionam a partir das 8h, para aque-
les que procuram seus cortes para pre-
paro em casa. E a área do restaurante 
funciona a partir das 11h. 

As quartas-feiras eles tem a pro-
moção Quarta Borbulhante, onde na 
compra de uma garrafa de espumante 
1913 Brüt Rose – Demi-seco ou Mosca-
tel – você ganha a segunda. A promo-
ção é válida enquanto durar o estoque 
e, apenas, para consumo no local.

Ah! Importantíssimo, tem estacio-
namento interno e externo, mas se be-
ber vai de aplicativo que vai sair muito 
mais barato. 

Em seguida, veio um bife de pica-
nha nobre. Mais magro que o chorizo, 
mas também tinha a tradicional capa 
de gordura de toda boa picanha. Juro 
que quase chorei de tanta gostosura!!!

O terceiro corte que comemos foi 
o ancho, senhor meu Pai! Apresentado 
com as marquinhas da grelha e sem 
capa de gordura. Estava delicioso! 

Depois de toda essa orgia gastronô-
mica e sofisticação de saborear carnes 
nobres e que estavam divinas, não po-
diam faltar as sobremesas, para fechar 
com chave de ouro nossa experiência de 
quase morte de tanto comer...

Pedimos uma banana flambada com 
sorvete e calda de caramelo, absolu-
tamente dos deuses e um petit gateau 
de doce de leite. Agora se você acha 
que já comeu um petit gateau de doce 
de leite gostoso, é porque nunca pro-
vou o da Primus. Eu que só gostava do 
de chocolate, agora estou viciada no 
de doce de leite. Ai meu Deus! Não há 
dieta que aguente...

As bebidas que escolhemos para 
acompanhar foram, um drink não al-
cóolico e um Fragolli, drink feito à base 

O Restaurante Week já começou 
lá na Primus!!!! Um dos pouquíssimos 
restaurantes, de um total de três, que 
trouxe esse festival tão famoso e a pre-

SERVIÇO




