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Arroz Carreteiro Gourmet da PraçaMaquiagem tendência 
outono-inverno 2019
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Tem alguma sugestão para nossa coluna?

COMPARTILHE COMIGO!
Me mande um e-mail, vamos multiplicar nossas idéias!

Paillard do Dolce Far Niente 

Hamburguer Madero do Madero 

Rodízio japonês do Mayuu

1.

2.

3.

Gente! Para tudo! Alguém já ouviu falar de 
arroz carreteiro gourmet? Eu não, até des-
cobrir o Sr. Rhally e seu amigo Jofran na 
Praça Arniqueiras.

Os dois preparam um arroz carreteiro gour-
met cozido no tacho e aquecido na lenha! 
Uma delícia servida com muito capricho e 
acompanhamentos.  E para quem passa por 

lá, o chef entrega uma colher descartável para que tiremos a prova dos nove de 
quão delicioso é o prato. Quem experimenta, leva!

Quer levar também? Passe lá! Além de comer muito bem, terá a simpatia do Sr. 
Rally e do Jofran. Eles estão próximos à estação Arniqueiras (Boulevard Sul), todos 
os dias a partir das 18h.

Para tudo gente! Quem não gosta de uma maquiagem bem feita? Das 
mais básicas como um simples batom até as mais completas com aquela 
make bafo para night.... Elas chamam a atenção de homens e mulheres! 
Já para ficarmos antenados no que usar e comprar, trouxe aqui, cinco 
tendências de make que vão arrasar nesse outono e inverno de 2019.

1. Brilho Glossy: tanto na boca como nas pálpebras, ele voltou com 
tudo para a temporada.  Pela versatilidade e delicadeza, ele vai 
bem tanto no trabalho quanto na balada. O essencial é saber 
dosar!

2. Blush bem marcado: a ideia é trazer aquele arzinho de saúde, que 
fica uma graça no frio. No dia a dia, cuidado com os exageros, 
basta ter atenção para que a cor favoreça o seu tom de pele.

 3. Living Coral, a cor do ano Pantone: para quem adora uma make 
bem colorida, vale se jogar no tom aberto e bem vibrante. Quem 
prefere um look mais romântico, pode escolher um coral de fundo 
mais rosadinho e esfumar bem. 

4. Sombras metalizadas: sabe aquele olho tudo, bem poderosão e 
iluminado? Ele é o queridinho nas baladinhas e agora está mais 
em alta do que nunca. 

 Para o dia, prefira uma make iluminada em tons marrom e doura-
do com efeito bem solar. Para a noite, as sombras nada clássicas 
escuras metalizadas.

5. Batom escurão: a ordem é abusar da sensualidade! Vinho, cereja 
e marrom disputam o pódio dos queridinhos e apareceram com 
força total. Ouse e empodere-se!

Todo mundo tem alguma peça 
no armário que não usa mais, 
não importa o motivo. Que tal 
adotar um sorriso neste natal? 
O Projeto Adote um Sorri-
so está arrecadando roupas, 
sapatos e acessórios (crian-
ça e adulto) para um BAZAR 
BENEFICENTE. 100% da renda 
arrecadada será destinada a 
instituições da Estrutural e 
do Sol Nascente para que es-
sas famílias tenham um natal 
mais feliz! O Projeto conta 
com vários pontos de coleta. 

Em Águas Claras você pode deixar sua doação na Academia 1RM Fit (Av. Jacarandá, 

sala 101-105).Quer saber mais? Entre em contato pelo whatsapp 98655-1806 ou 
99967-3737 e siga o instagram @adoteumsorrisobrasilia.

Adote um Sorriso
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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: Você não me entende!

Estou cansada de ficar no meu canto e viver 
invisível, e apesar de inúmeros amigos, lá 
no fundo, é assim que me sinto sozinha. 

- Ai, ninguém me entende, eu já cansei!

Parece que sou um E.T. tento até explicar, 
mas na verdade ninguém quer nem ouvir. 
Sabe aquela parada de olho no olho, se 
preocupar, perguntar do seu dia? Nunca 
nem vi.

Minha mãe vive repetindo que não falo com 
ela, que vivo no quarto, que só fico no celu-
lar... blá, blá, blá...

Mas toda vez que tento ficar com ela, onde 
ela está? No celular. Cansei!

Minhas amigas parecem mais loucas que 
eu, um bando de menina perdida, nem 
falo mais nada com elas além de chicle-

tinue lendo este meus textos que breve vai 

descobrir:

Afinal, o que estamos fazendo aqui?

Vamos descobrir? Basta continuar acom-

panhando os insights do livro “Afinal, o que 

estou fazendo aqui?” publicados no Águas 

Claras Mídia. E quem sabe em breve você 

terá sua resposta. Boa sorte! 

te. Cliquete são as conversas superficiais, 
na verdade o mundo só anda conversando 
chiquete, ninguém aprofunda, ninguém se 
importa. Acho que vivemos o lema “Salve-se 
quem puder!”

Estou muito triste... SQN.

Eu aprendi que tenho que zerar minhas ex-
pectativas para ser feliz. Você teria coragem 
em fazer isso?

Quando adolescente eu era assim sozinha 
e triste, na verdade até minha juventude, 
mas hoje tudoooooo mudou. E sabe porque 
mudei tanto? O Autoconhecimento.

Na grande verdade quando eu falava: - Você 
não me entende! 

O que estava por traz desta frase era: - Eu 
não me entendo!

Mas eu não sabia disso, aliás acho que esse 
conhecimento é um grande segredo, pois 
pouco se fala de autoconhecimento. Pelo 
menos, não tanto como se deveria. 

As pessoas querem ser aceitas, respeita-
das, perdoadas e amadas mas na verdade 
nem elas fazem isso com si mesmas. 

O autoconhecimento me fez entender quem 
eu sou, quem eu fui e pra onde vou. Isso 
não é incrível? O melhor de todo proces-
so foi ainda descobrir o que me motivava, 
o que realmente me faz pular da cama na 
segunda-feira.

E você já se deu a oportunidade de olhar 
para você?

Você se ama? Se perdoa? Ei, manera um 
pouco com você, afinal estamos aqui apren-
dendo e se você ainda não descobriu con-

Escritora, mãe, psicóloga, coach e 
mentora. Idealizadora do programa 
Teen Mentors - mentoria para crianças, 
adolescentes e famílias.

um aplicativo de delivery. Durante 
este tempo Francielle e seu marido 
trabalhavam durante o dia e a noite 
ela assava e ele fazia as entregas. 
No ano de 2018 quando perceberam 
que o negócio estava dando certo 
decidiram abrir a primeira loja, mas 

Receita de Família

foi inaugurada há poucas semanas, 
também no Sudoeste.

E os planos e projetos para a rede 
não param por aí. A quarta loja já 
está quase pronta para inauguração 
no shopping Gilberto Salomão (Lago 
Sul). E o próximo grande passo é a 
abertura de uma American Cookies 
na cidade de Belo Horizonte em par-
ceria com a Uber Eats.

Os empresários pretendem trans-
formar a marca em uma franquia. 
Hoje a empresa conta com 29 fun-
cionários e uma fábrica que pode 
atender até 20 lojas.

E com toda esta luta em busca 
dos seus sonhos, Francielle e Rafael 
ainda aumentaram a família tendo 
a pequena Antônia, que hoje com 5 
aninhos, ajuda os pais no negócio, 
sendo conhecida pelos clientes mais 
antigos quando ia com o pai desde 
cedo, fazer entregas do delivery.

Hoje Francielle e o marido Ra-
fael acreditam que o sucesso do 
seu negócio se deve a persistência 
que eles tiveram desde o início da 
sua jornada. “Nosso diferencial 
é que nunca desistimos e sempre 
acreditamos que iria dar certo", diz 
Francielle. E deu, mais do que cer-
to! Por isso ela é o destaque dessa 
semana.

Por: Meiriane Soares

P
roprietária de uma casa de 
cookies em Águas Claras, 
American Cookies, Fran-
cielle de Faria Silva teve a 

primeira tentativa com o negócio 
no ano de 2012 (morando em Águas 
Claras) quando abriu um quiosque 
no Shopping Quê (hoje Felicittá 
Shopping). Francielle sempre quis 
ter o seu negócio e viu na produção 
de cookies a oportunidade de rea-
lizar seu sonho. Mas infelizmente 
o negócio não teve o retorno es-
perado e o quiosque teve de ser 
fechado. Francielle acredita que a 
falta de conhecimento no negócio 
e o fato de o público não conhecer 
muito o produto, fizeram com que 
o empreendimento não tenha dado 
certo.

Depois desta primeira tentativa, 
a empresária e o marido, Rafael, se 
mudaram para fora de Brasília e vol-
taram para Águas Claras no ano de 
2015, onde voltaram com a venda 
dos cookies, mas dessa vez, vendiam 
cookies congelados. "Nós anunciá-
vamos nos grupos de moradores de 
Águas Claras, como o Mães Amigas 
e atendíamos os pedidos pelas re-
des sociais", diz Francielle. No ano 
seguinte (2016) se mudaram para o 
Gama e, mais uma vez, retornaram 
para a cidade em 2017 onde reinicia-
ram as vendas agora com os cookies, 
assadas e sendo entregues através de 

Francielle de Faria Silva, proprietária 
do American Cookies conseguiu criar e 

administrar um negócio de sucesso com a 
família 

por conta da dificuldade de encon-
trar um local em Águas Claras que 
fosse compatível com o orçamento 
disponível, a primeira loja foi aber-
ta no Sudoeste e um ano depois, 
inauguraram a segunda, já em 2019, 
em Águas Claras. A terceira unidade 

Nosso diferencial é 
que nunca desistimos 
e sempre acreditamos 

que iria dar certo.
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Transbrasília deve sair do papel 
até o fim do mandato de Ibaneis
A também chamada Avenida das Cidades corta o DF de Samambaia ao Setor Policial Sul, passando por Águas Claras

O Distrito Federal (DF) teve iní-
cio com Brasília, uma cidade 
muito bem planejada, mas 
com as migrações de pes-

soas de outros estados em busca de 
melhores condições de vida a massa 
populacional foi crescendo e cresce 
a cada dia mais. O trânsito acaba re-
fletindo esse crescimento acelerado 
com engarrafamentos quilométricos 
todos os dias. 

Visando melhorar a mobilidade no 
DF, o projeto de construção de uma 
via de ligação entre Samambaia e o 
Setor Policial Sul está em pauta des-
de 1997, quando apareceu no Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial, 
mas só foi apresentada em 2006 no 
governo de José Roberto Arruda, com 
o nome de Avenida Interbairros. Em 
2017, Rodrigo Rollemberg voltou a 
trabalhar nos estudos de viabilida-
de da avenida, então rebatizada de 
Transbrasilia, inclusive uma primeira 
proposta de Parceria Público-Privada 

(PPP) foi apresentada, mas o projeto 
não saiu do papel.

O governador Ibaneis Rocha de-
clarou que a obra é prioridade em 
seu governo, por isso, desengavetou 
os documentos e criou um grupo de 
trabalho para viabilizar o projeto que 
existe há quase duas décadas. 

A Transbrasília, também conhecida 
como Avenida das Cidades, terá uma 
extensão de 26 km e passará por Sa-
mambaia, Taguatinga, Águas Claras, 
Guará I e II, Park Way e Plano Pilo-
to. De acordo com a Secretaria de 
Projetos Especiais (SEPE), o projeto 
que oferece melhorias de mobilidade 
prevê, também, ações voltadas para 
o desenvolvimento econômico das 
regiões administrativas envolvidas, 
assim como, melhorias na qualidade 
de vida, já que a proposta abrange 
criação de áreas de lazer, parques, 
comércios e moradias ao longo da 
nova avenida.

Por: Stéffany Santos

Park Sul

Águas Claras

Guará 1 e 2
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A viabilidade do projeto sofre re-
sistência de entidades de preserva-
ção do DF e arquitetos que reclamam 
do adensamento populacional e ale-
gam que a pista passaria na área de 
um parque, regiões habitadas e área, 
onde hoje, há redes de alta tensão 
de Furnas. Contudo, o Secretário de 
Projetos Especiais, Everardo Gueiros, 
confirmou que “A secretaria vem bus-
cando, junto às áreas envolvidas, a 
resolução de todos os óbices insti-
tucionais e legais para encaminhar 
o quanto antes os dados, estudos e 
pareceres atualizados, para que as 
áreas técnicas possam liberar e di-
vulgar o projeto”. Inclusive a SEPE 
reforçou que está em reuniões cons-
tantes com as instituições respon-
sáveis pelas redes de alta tensão, 
FURNAS e VSB, assim como com a 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL). O estudo é para viabilizar 
que as redes de alta tensão passem 
a ser subterrâneas.

O projeto da Avenida das Cidades 
(Transbrasilia) foi destaque no Fórum 
de Infraestrutura da América Latina, 
que aconteceu em Brasília no dia 1º 
de agosto, e integrou a seleção dos 
melhores projetos de infraestrutura 
apresentados no evento. Para Luiz 
Ronaldo Cherulli, subsecretário de 
Prospecção de Projetos da SEPE, o 
projeto é inovador devido às solu-

Pistão Sul

Samambaia Centro

Sistema de áreas verdes - Parque das Aves

Sistema de áreas verdes - Parque Ezechias Heringer

A obra beneficiará as cidades 
de Brasília, Guará I e II, Águas 
Claras, Park Way, Taguatin-
ga, Samambaia e arredores. E 
movimentará toda a economia 
da região, com expectativa de 
gerar algo em torno de 20 mil 
empregos diretos no período da 
sua fase de implantação e 80 mil 
empregos diretos e indiretos na 
fase de operação.

Além disso, beneficiará aproxi-
madamente 372 mil habitantes 
e terá, em sua abrangência, 30% 
de área verde e 830 mil metros 
quadrados de áreas comerciais.

O projeto da Transbrasília tam-
bém prevê conexões com 150 
quilômetros de outras vias e 34 
novas obras de arte de engenha-
ria, tais como pontes, viadutos, 
trincheiras e elevados, 200 qui-
lômetros de ciclovias, 900 mil 
metros quadrados de calçadas, 
oito parques, revitalização de 
outros parques existentes e 
plantio de 700 mil árvores, in-
cluindo a compensação florestal.

Fonte: Agência Brasília

ser pago com os recursos da venda 
dos terrenos. A via terá três faixas em 
cada sentido e comportará cerca de 
60 mil carros de uma só vez e ajudará 
a desafogar as vias paralelas (EPTG 
e EPNB).

O governo Ibaneis quer dar início 
às obras da Avenida das Cidades até 
o fim do mandato, contudo, a SEPE 
ressalta que: “A obra tem previsão 
de ser concluída em oito anos, após 
a formalização do contrato de con-
cessão. A concessão a ser feita com a 
empresa ou consórcio investidor tem 
previsão de 20 anos”. Ou seja, o ca-
minho até vermos a avenida concluí-
da e em pleno funcionamento é lon-
go. Mas o secretário Everardo destaca 
que “tal obra propiciará transforma-
ções positivas em todos os níveis, 
melhorando a qualidade de vida da 
população do DF, além de trazer inú-
meros benefícios sócios econômicos 
diretos e indiretos a todas as cidades 
e seus habitantes, já que o projeto 
impactará indiretamente todo o aglo-
merado urbano do quadrante sudoes-
te do Distrito Federal”.

A secretaria vem 

buscando, junto às áreas 

envolvidas, a resolução 

de todos os óbices 

institucionais e legais 

para encaminhar o 

quanto antes os dados, 

estudos e pareceres 

atualizados, para que as 

áreas técnicas possam 

liberar e divulgar o 

projeto.

Everardo Gueiros 
Secretário de Projetos Especiais

ções de engenharia, econômicas e 
ambientais que apresenta. 

A obra está orçada em aproxima-
damente três bilhões de reais, dis-
tribuídos em todas as etapas: cons-
trução das estradas, oito parques, 
revitalização de 11.250.000 metros 
quadrados de parques e 700 mil ár-

vores plantadas, além dos empreen-
dimentos imobiliários de moradia, 
comércio e lazer. De acordo com o 
projeto, cinco setores habitacionais 
ocuparão as margens da via: dois no 
Guará e três em Águas Claras (sendo 
que a proposta é da avenida passar 
entre Águas Claras e Arniqueira). 
Este primeiro trecho, de 6 km, deve 

Melhorias Econômico-
sociais da Transbrasília
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Os hospitais públicos e 
outras unidades de saúde 
do DF estão recebendo 
investimento de peso. 
O GDF está revisando 
as instalações elétricas 
e hidráulicas, trocando e 
consertando equipamentos, 
pisos e forros, recuperando 
leitos e fazendo inúmeros 
reparos. Ao todo, estão 
sendo investidos mais de  
R$ 43 milhões. E todos 
os hospitais do DF serão 
atendidos. Tem muito ainda 
para fazer, mas, pouco a 
pouco, a Saúde do DF está 
começando a melhorar.

/govdf gov_df 99532-1873 df.gov.br
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     Com mais 
espaço e mais 
conforto, nossos 
pacientes se 
sentem muito 
melhor.

Marli Vieira Nunes
Auxiliar de enfermagem - HMIB

O GDF está 
reformando todos os 

hospitais públicos.
R$ 43 milhões para recuperar 

os 18 hospitais do DF.
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E
ssa foi uma ideia genial dos sócios da 
casa The Grill. Um restaurante para 
servir “jantinha” um espetinho de 

carnes variadas com acompanhamen-
tos diversos. Tem vários tipos de cortes 
e vários acompanhamentos. Tudo em 
um ambiente confortável e agradável, 
com banheiro, televisão, som ambiente 
e cadeiras e mesas de madeira e não 
de plástico como os da rua.

Para quem tem pressa no dia a dia, 
não tem nada melhor: fica no meio da 
cidade, na Quadra 301, com estacio-
namento relativamente fácil e é tudo 
muito rápido e espaçoso. 

Um engenheiro que resolveu entrar 
no mundo da gastronomia e teve essa 
ideia mega diferente. Ele trabalha com 
construção civil, mas viu uma grande 
possibilidade de empreender, quando 
descobriu esse ponto na quadra 301.

CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

The Grill: Ideia Genial – Jantinha em ambiente confortável
Fotos: Luíza Frazão

SERVIÇO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Terça a quinta-feira: das 18:00 a 00:00

Domingo: das 18:00 a 00:00

Sexta e sábado: das 18:00 às 02:00

Endereço:  Av. Parque Águas Claras, Qd. 301, 
Conj. 06, Lote 01

Redes Sociais: @thegrillbsb

comer na rua, ao relento, você fica 
confortavelmente sentado em um res-
taurante e paga o mesmo preço que o 
pessoal na rua cobra! O espetinho de 
contrafilé completo com aipim, feijão 
tropeiro e arroz sai por R$15,90!

Os espetinhos simples saem por 
R$6,90!!! Isso mesmo! R$6,90! Pode 
isso?

O restaurante mal inaugurou e já 
está lotando quase todos os dias. O 
melhor é que como os pratos são mega 
rápidos, sempre tem mesa vagando.

Ah! Quase ia esquecendo de falar 
dos petiscos! Chuleta com mandioca, 
asa recheada com presunto e queijo, 
isca de peixe, isca de filé acebolado 
com fritas, frango a passarinho, lin-
guiça apimentada com pão (ai tá me 
dando uma vontade de sair correndo 
e ir lá nesse minuto), tábua de frios e 
batata frita simples ou com queijo e 
bacon e caldos (R$8,90). O mais caro 
de todos esses é a isca de filé, que 
dá tranquilo pra três pessoas, e custa 
R$49,90! É mole?

na poeira e, agora, na chuva, quan-
do tem um atendimento primordial e 
uma comida deliciosa, em um restau-
rante convencional. E tudo isso pelo 
MESMO PREÇO!!!!!

As porções são muito bem servidas 
e a carne é saborosa à beça. Ambas 
que experimentamos. Todo o funcio-
namento do restaurante é controlado 

com mão de ferro pelo sócio Carlos 
Augusto, que está lá todos os dias. Por 
isso essa ideia inovadora está dando 
tão certo.

As sobremesas são de deixar 
qualquer um louco! Petit Gateau, 
Torta holandesa, Brownie, Pudim e 
mousse negresco. Morreu? Pois é, eu 
também...

Pedimos uma mousse de Negresco 
e uma Torta Holandesa... A mousse 
maravilhosa, melhor não comentar 
pra não molhar os papéis aqui. De 
outro mundo! E a torta, ahhh, a tor-
ta, gente! De comer de joelhos! Nem 
preciso dizer que vou voltar lá e nun-
ca mais como espetinhos na rua. Nos 
vemos lá!

Para bebedores de cerveja tem 
Devassa, Eisenbanh, Heineken, Stel-
la Artois e Original e vários destilados 
como uísque, vodca, gim, etc.

Pedimos um prato de contrafilé 
completo que vem com feijão tro-
peiro, arroz e mandioca que estava 
divino, serve bem uma pessoa. De 
derreter na boca e o outro foi uma 
picanha, também completa, mas 
com vinagrete ao invés de mandio-
ca. No ponto de cozimento certo, 
huuuuummmmm. É o seguinte: você 
gosta de jantinha ou de espetinho, 
então corre pro The Grill, porque não 
faz mais sentido você comer na rua, 

No cardápio podemos escolher os 
espetinhos simples entre picanha, 
alcatra, contrafilé, linguiça, frango, 
queijo coalho e tudo que você puder 
imaginar, e os espetinhos especiais, 
que são a picanha com 200 gramas 
(R$29,90), o contrafilé de 250 gramas 
(R$25,90) e a chuleta na brasa assada 
na churrasqueira com 750 gramas de 
pura gostosura.

A melhor notícia é que você não 
paga mais nada para aproveitar o con-
forto dessa “jantinha”. Ao invés de 
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