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Torta de chocolate com morango da Bonnapan

Hum... Burguer!

Águas Claras 
tem sinuca!

Doação em grupo

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

contato@aguasclarasmidia.com.br

Tem alguma sugestão para nossa coluna?

Gentein! Agora nossa cidade tem si-
nuca! Sim! Inaugurou, recentemen-
te, o Cognato Sinuca Bar e Restau-
rante. Um ambiente agradável em 
que se pode comer bem, beber pelo 
preço justo, se divertir com jogos 
de fliperama, seis mesas de sinuca 

e ainda voltar ao passado com as músicas curtidas pela jukebox. 

Além disso, o espaço oferece várias opções de petiscos e espetinhos. Ah! 
Quando forem lá, peçam o petisco de ovos de codorna à milanesa salteado 
com alho poró! Hum.... delícia! Onde fica? Onde era a antiga churrascaria 
Boina, pertinho da Alameda Gravatá.

NÚCLEO DE CAPTAÇÃO

(61) 3327-4413 ou (61) 3327-4447

(61) 9-9136-2495 (Whatsapp)

hemocentro@fhb.df.gov.br

Nossa! Chega me deu 
água na boca! Perto 
da minha casa abriu o 
Hum... Burguer! Uma 
lanchonete que só pelo 
cheiro dá vontade de 
entrar e comer! Vocês 
já viram o cardápio de 
lá? Tem o tradicional 
hambúrguer artesanal, 
mas também tem as 
opções de frango e um 
hambúrguer chamado 

Veggie Burguer, especial para os veganos. Eles têm batatas 
fritas rústicas e canoa, mas o que mais me chamou a atenção 
mesmo foram os milkshakes! Meooo Dels! Que delícia! Tem 
de um de marshmallow maçaricado que é maravilhoso!  Os 
combos são o pedido perfeito para quem deseja experimentar 
uma variedade de sabores! Passe lá e depois me conte como 
foi! Tenho certeza de que você vai adorar!

Já pensou em reunir seus colegas 
de trabalho, o time da academia, 
o grupo da igreja ou as vizinhas 
para promover uma boa ação? Que 
tal doar sangue e ser a esperança 
de muitos? O Hemocentro de Bra-
sília oferece transporte gratuito e 
material informativo para engajar 
grupos interessados em doar sangue 
e medula óssea.

Para isso, basta entrar em conta-
to com a equipe de captação do 
Hemocentro para receber instru-
ções de como organizar seu grupo, 
agendar a participação, conhecer 
recomendações para doar sangue/
medula óssea e esclarecer dúvidas.

PARTICIPE! QUEM DOA SANGUE, DOA VIDA!
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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. Quero dividir com você pai, mãe, vovó 
e adolescentes, alguns spoilers de momentos de alegria, reflexão e desenvolvimento pessoal. 

A seguir episódio: Frustação & Expectativa

[...]

- Não acredito que ele não veio!

- Poxa, ela nem me ligou!

- Um absurdo, como pode?

- Estou cansada de ser trouxa!

Quantas vezes mais vou acreditar nos ou-
tros? Quantas vezes mais serei passada pra 
trás? Quantas vezes mais serei enganada? 
Traída? Frustrada?

“Cansei dessa vida boazinha! Sempre tenho 
esperança e acabo me dando mal. A partir 
de hoje não tô nem aí, podem me chamar 
de egoísta. Vou correr atrás dos meus in-
teresses. Fui!”

Essa era eu... Cheia de frustações, mágoa, 
rancor, tristeza e decepção. Mas como iria 
mudar essa realidade? Aprendi que tinha 
que gerenciar minhas expectativas. Isso 
mesmo! As expectativas que têm de uma 
pessoa, situação e/ou acontecimento es-
tão ligadas diretamente a sua frustação ou 
realização. Simples assim! Mas como ge-

apresenta independente se era o que de-
sejava. Veja tudo como um momento de 
aprendizado e gratidão, assim entenderá 
que quando não cria expectativas sobre os 
outros, você encontra a verdadeira paz e 
felicidade.

Esses dois passos são como exercícios diá-
rio, que posso garantir que vale a pena.

E você? Que tal começar? Afinal, o que es-
tamos 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 uma resposta. Boa sorte! 

renciar o comportamento do outro? Esse 
é a questão: Não podemos depender das 
escolhas dos outros. 

A solução para não viver uma vida frustrada, 
ocorre em apenas dois passos:

1. Aumentar as expectativas sobre você. 
Você pode decidir quais serão seus com-
portamentos de acordo com as ações do 
outro. A questão é: o que anda escolhen-
do? Você decide se frustrar? Não é o ou-
tro que te frustra entenda, é você que 
você que se permite frustrar-se.

Esse direito de escolha é seu, e ninguém 
jamais vai te tirar, mesmo que você que-
ria responsabilizar outros de suas ações, 
você precisa reconhecer que esse poder 
de decisão é seu. Será sempre você que 
vai determinar atacar ou sorrir, agredir 
ou ouvir, julgar ou compreender, magoar 
ou perdoar. Entende? Parece difícil, mais 
é simples, pode até ser desafiador, mas 
digo que é simples pois todas as pessoas, 
independente de raça, condição social ou 
idade, terão este mesmo direto.

2. Zerar a expectativa dos outros. En-
tenda definitivamente que o desenvolvi-
mento pessoal é eterno e a cada desafio 
você está tendo a grande oportunidade 
de treinar seu desenvolvimento. Quan-
do geramos expectativas sob o outro nós 
desencadeamos a sensação da cobrança 
e com isso as relações não fluem. E o 
mais incrível é que realmente muitos vao 
te decepcionar, mas a grande sacada é: 
o que aprendi com isso? Qual foi a lição? 
Os ensinamentos? Como poderia ter feito 
diferente? O que poderia ter falado para 
evitar essa situação? 

E através de toda essa linha de pensamento 
socrático podemos perceber que viver nesta 
diversidade da sociedade, já é nosso maior ga-
nho, digamos que um bônus da vida, pois todas 
essas adversidades nos fazem desenvolver.

Já diz o ditado: “Quando se pede paciência, 
normalmente vão aparecer motivos para 
exercitar a paciência. “

Que tal aumentar suas expectativas de você 
e começar a exercitar tudo que o outro lhe 

Escritora, mãe, psicóloga, coach e 
mentora. Idealizadora do programa 
Teen Mentors - mentoria para 
crianças, adolescentes e famílias.
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O objetivo é dar mais acessibilidade aos moradores e desafogar o trânsito no local,
considerado um dos principais gargalos da cidade

Obras, para Águas Claras!
A população agradece

N
a última semana, a Admi-
nistração Regional de Águas 
Claras, em parceria com a 
Companhia Urbanizadora da 

Nova Capital do Brasil (Novacap), co-
meçaram as obras em calçadas de Águas 
Claras. Os recursos, no valor de R$800 
mil (oitocentos mil reais), provenientes 
de emenda parlamentar da deputada 
distrital Telma Rufino, vão garantir a 
reforma de alguns trechos e, também, 
a construção de novas passagens para 
pedestres. A obra prevê, além de cal-
çadas, novas rampas de acessibilidade, 
o rebaixamento de interferências, e as 
rampas.

A ação começou pela Estação Águas 
Claras. As próximas etapas serão no en-
torno das estações de metrô Arniqueiras 
e Concessionárias. Além da construção 
de novas calçadas com rampas de aces-
sibilidade, outra obra que contempla a 
mobilidade na região foi a construção de 
um balão no entroncamento da Avenida 
Parque Águas Claras com a Flamboya-
nt. A obra contou com a participação do 
Detran, Novacap, Ceb e DER, além da 
Administração de Águas Claras. 

O maior entrave para as obras de 
infraestrutura são as calçadas particu-
lares, construídas por alguns condomí-
nios que, apesar de terem tido todas as 
informações da normatização, descum-
priram alguns detalhes técnicos. Toda 
calçada em torno dos lotes particulares 
é responsabilidade de quem os ocupa. 
Portanto, a Administração de Águas 
Claras solicitou reforço à fiscalização. 
O DF Legal já emitiu 497 notificações a 
condomínios e lotes particulares para 
que façam a execução ou adequação de 
acessibilidade na entrada dos lotes. A 
Administração já contabilizou 365 noti-
ficações atendidas e a colaboração dos 
síndicos nesta ação foi primordial.

O administrador regional, Ney Robs-
thon, explica que a obra é uma antiga 
demanda dos moradores. Segundo ele, a 
ideia é que o projeto se estenda por toda 
a região administrativa. “Estou empenha-
do em resolver o problema do trânsito”, 
afirma. “Sei que demanda tempo, mas 
estamos trabalhando para isso.”
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de reais, através de contrapartida de 
uma construtora. A nova saída de Águas 
Claras terá 2 km de extensão, com duas 
faixas em cada sentido, ligando a Rua 
das Carnaúbas e o balão entre a Ave-
nida Pitangueiras e a Avenida Parque 
Águas Claras. A administração e o DER 
planejam, também, um viaduto para 
a região.

melhorar a mobilidade urbana e a qua-
lidade de vida da população. Assim, as 
obras vão ajudar na fluidez para quem 
sai da cidade, principalmente, no ho-
rário de pico, pela manhã”, destacou.

Por Thaís Victer

“A ação faz parte do nosso 
foco, que é desafogar o 

trânsito de Águas Claras 
e melhorar a mobilidade 
urbana e a qualidade de 

vida da população".

Ney Robsthon

Ney Robsthon

O balão da Unieuro também passa 
por mudanças importantes, uma faixa 
expressa de acesso à EPTG, passando 
em frente à faculdade está sendo cons-
truída com o objetivo de melhorar a 
fluidez e a segurança no trânsito. Uma 
dessas ações é a criação de uma via no 
balão da Unieuro. A pavimentação do 
local já teve início e visa desafogar o 
trânsito na região. A previsão é de que 
a obra seja concluída em agosto. Em 
fevereiro, todos os postes de ilumina-
ção e telefonia foram substituídos na 
região. 

A obra é uma parceria que reúne a 
Administração, Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Distrito Fede-
ral (DER-DF), CEB, Detran, Novacap e 
Unieuro.

Com uma população estimada em 
167 mil habitantes, divididos em cer-
ca de 50 mil domicílios, Águas Claras 
acumula problemas quando o assunto 
é trânsito. São 35 mil veículos, que, 
diariamente, buscam as duas saídas 
da cidade, sendo responsáveis por um 
fluxo intenso a ponto de provocar re-
tenções e congestionamentos. 

A situação, no entanto, pode me-
lhorar, já que a Administração de Águas 
Claras anunciou a construção de uma 
terceira via para a região. Participam 
do projeto a SEDHU e o DER, cujo in-
vestimento é de cerca de cinco milhões 

Para Ney, a obra vai melhorar o 
trânsito na Avenida das Castanheiras. 
“A ação faz parte do nosso foco, que é 
desafogar o trânsito de Águas Claras e 

“Estou empenhado em 
resolver o problema do 

trânsito. Sei que demanda 
tempo, mas estamos 

trabalhando para isso”.

Uma cidade em construção. Assim 
é Águas Claras. Inclusive com grandes 
obras e manutenções em geral em anda-
mento na região. O administrador Ney 
Robsthon, que acompanha diariamente 
cada projeto e verifica as necessidades 
de cada local, pontua que as ações que 
vão fazer muita diferença para toda a 
população.

Essas ações em várias frentes visam 
facilitar a locomoção dos moradores 
com a promessa de não só melhorar 
o trânsito, mas também, deixar a ci-
dade mais bonita. Cada balão está se 
transformando em um jardim, deixando 
Águas Claras mais verde e mais alegre.
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Teoria simples de modificação de consciência e estimulações corporais é a base da técnica

A terapia das Barras de Access
Por Vanessa Rodrigues

T
eoria simples de modificação 
de consciência e estimula-
ções corporais é a base da 
técnica.

A teoria das Barras de Access, idea-
lizada por Gary Douglas no Texas, exis-
te há mais de 27 anos. Presentes em 
mais de 180 países, essas ferramentas 
têm facilitado à vida de milhares de 
indivíduos, de todos os gêneros, idade 
ou condição, levando a uma maior ple-
nitude e removendo cada limitação de 
seus caminhos.

Definição

Barra de Access é uma técnica que, 
por meio de toques terapêuticos em 
pontos específicos da cabeça, arquivos 
mentais são eliminados fazendo com 
que a pessoa tire de sua vida padrões 
nocivos, ideias e crenças acumuladas 
ao longo do tempo. 

De acordo com a terapeuta holística 
Ane Silva, as barras limpam a energia 
e liberam as emoções, trazendo para 
quem as pratica uma nova maneira de 
enxergar a realidade e o mundo ao seu 
redor. “É como se a memória do trau-
ma permanecesse, mas sem a impor-
tância dada anteriormente”, explica 
Ane.

 A técnica trabalha o ser humano 
como um todo: corpo, alma e espírito.  
Ao acessar um ponto ao outro da cabe-
ça, forma-se uma barra energética que 
toca o cérebro, pés e mãos para abrir 
o canal de energia. 

As Sessões

Antes da prática, a terapeuta Ane 
Silva, pede para seus pacientes preen-
cherem a ficha de anaminese. São per-
guntas com um propósito de investiga-
ção de suas reais necessidades. Ela diz 
que, em muitos casos, os pacientes 
chegam reclamando de dores ou sin-
tomas de doenças no corpo, o que é 
reflexo de algo interior.  “A ficha traz 
perguntas que levam o paciente a uma 
real percepção da necessidade a ser 
trabalhada. Com ela, 99 % das vezes 
achamos a causa do stress”, afirma a 
terapeuta complementando que, mui-
tas das vezes os pacientes chegam a 
situações de conflito, impulso ou cul-

pa liberam uma enzima no organismo 
que oxida células fazendo o corpo 
adoecer. “São as frequentes dores no 
corpo ou as doenças psicossomáticas”, 
finaliza.

A prática
O paciente deita na maca e o tera-

peuta faz toques sutis e em sequência, 
de 32 pontos na cabeça. Cada um cor-
responde a um determinado aspecto e 
à forma como a pessoa lida com eles, 
por exemplo: dinheiro, controle, po-
der, criatividade, corpo, sexualidade, 
tristeza, alegria, bondade, paz e cal-
ma, entre outros.

 Estes pontos armazenam os com-
ponentes eletromagnéticos dos pen-
samentos, ideias, atitudes, decisões 
e crenças que as pessoas têm sobre 

determinada temática. E é isso que 
bloqueia o fluxo livre da energia vital 
e a autorrealização pessoal. “Ao fazer 
sessões de “Barras de Access”, é como 
se os arquivos de ideias e crenças, que 
ficam implantados em nossa mente, 
fossem analisados e ficassem mais 
limpos. Tudo que é limitante vai sendo 
apagado do nosso banco de memórias, 
quando os pontos em sua cabeça são 
tocados”, fala Ane, explicando que 
esse processo facilita a expansão da 
consciência e abre a percepção para 
uma forma ilimitada de ver as coisas.

Frequência

A frequência de atendimentos é 
escolhida pelo cliente. É possível per-
ceber resultados logo no começo da te-
rapia, mas o recomendado é que, para 
uma mudança de padrão mais efetiva, 
a pessoa faça 10 sessões. Em alguns 
casos, pode ser preciso mais do que 
isso. De todo modo, já se percebe um 
maior bem-estar e harmonia na primei-
ra sessão.

Benefícios

A terapia das Barras tem atuado 
significativamente em casos de ansie-
dade, depressão, emagrecimento, do-
res e limitações fisicas, toc, autismo e 
compulsões.  Além disso, pode-se citar 
outros benefícios como:

• Redução de sintomas de depres-
são e ansiedade

• Maior facilidade em lidar com 
todos os aspectos da sua vida

• Calmaria da mente excessiva-
mente ativa 

• Aumento da concentração
• Redução de bloqueios causados 

por acumulação de raiva, frus-
tração e exaustão

• Melhora nos relacionamentos por 
permitir aceitação por nós pró-
prios e pelos outros

• Menos irritação para com situa-
ções e pessoas que não com-
preendemos

• Benéfico para distúrbio do déficit 
de atenção e hiperatividade

• Aumento de sentimentos de ale-
gria, diversão, confiança e bem-
-estar no dia-a-dia

• Relaxamento profundo e melhor 
qualidade de sono

 É como se a memória do 

trauma permanecesse, 

mas sem a importância 

dada anteriormente.

Ane Silva

“

“

BANDA DE IMPLANTES

BANDA DE PODER

BONDADE/GRATIDÃO
PAZ E CALMA

CÍRCULO DE 
MANIFESTAÇAO

CRIANDO FORMAS  DE VIDA

CRIANDO CONEXÕES

CRIATIVIDADE

CONTROLE

CONSCIÊNCIA DINHEIRO
COMUNICAÇÃO

TEMPO E ESPAÇO

CURA

FORMA 
E ESTRUTURA

ESPERANÇAS
SONHOS
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JOSÉ GOMES FOI 
ATENDIDO NO 

HOSPITAL DE BASE 
APÓS SOFRER UM 

INFARTO.

MINHA MENSAGEM É DE 
GRATIDÃO E QUE AS 
PESSOAS POSSAM TER 
ISSO: ESSE ATENDIMENTO 
HUMANIZADO QUE É DAQUI.

Adriana Gomes, 
filha de paciente do 
Hospital de Base 

É assim que se faz um novo DF. 

saúde.
Pouco a pouco, a nossa saúde está melhorando. E, para 
isso, o GDF está investindo como nunca em ações para 
você ser sempre bem atendido. Este ano, mais de 5 mil 
cirurgias foram realizadas no Hospital de Base. E isso é 
resultado de trabalho, dedicação, além da contratação 
de novos profissionais e da reativação do sétimo andar 
do hospital, que agora conta com 519 leitos – 25 vagas a 
mais para cuidar cada dia melhor de você. O GDF é ação, 
é entrega e é melhoria todo dia.

Cuidar cada 
dia melhor da sua

Fale conosco /govdf gov_df 9532-1873 DF.GOV.BR
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CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

Cognato - Primeira Casa de Sinuca de Águas Claras
L

ucas Galvão e Wesley Neves assu-
miram o novo Snooker bar de Águas 
Claras, com a proposta de fazer o 

bar ser o mais novo point de quem 
gosta de ambiente familiar e de sinu-
ca. Para chegar do trabalho e relaxar 
com os amigos e a família, não tem 
nada melhor.

E não precisa saber jogar não. Eu 
não sei jogar nadica de nada, mas 
adoro sinuca. Então a ficha que com-
pro dura horas, porque nunca enca-
çapo nada. 

Nem bem inaugurou e já vai ser 
repaginado. Vai mudar o nome para 
6 Mesas. Terá seis bistrôs do lado de 
fora, seis mesas de sinuca dentro e um 
bar temático para chamar a mulhera-
da para jogar sinuca. 

Tem seis mesas de sinuca e vídeo 
game, sem contar a juke box que é 
absolutamente fantástica e me reme-
teu a grandes recordações divertidas 
de minha juventude.

Cada ficha da mesa de sinuca cus-
ta R$2,50 o jogo, baratex né? Vamos 
combinar! Se você jogar mal, se di-
verte a noite inteira com uma ficha 
só. E o vídeo game custa R$1,00 e 
tem mais de 360 opções de jogos de 
fliperama.

Fotos: Luíza Frazão

Horário de Funcionamento: 

3ª a 5ª feira: 17:00 a 00:00

6ª feira e sábado: 17:00 às 02:00

Domingo: 11:30 às 18:00

Endereço: Quadra 301, Rua D, Conjunto 2  Lote 08

Contato: (61) 99216-3040

Instagagram: @cognatosnooker

Facebook: Cognato Cozinha e Snooker

A Juke box (caixa de música, onde 
você coloca o dinheiro e escolhe a 
música que quer ouvir), é como se 
fosse o Spotify das antigas, tem mais 
de 4.000 opções músicas para esco-
lher, então escolhe antes pra não 
perder tempo de conversa...

No dia que fomos lá, a galera do 
BAAC – Butequeiros Amigos de Águas 
Claras – estava lá e tinha música ao 
vivo. Foi uma farra... É um bar pra 
chamar de seu!

de tapioca. As porções são bem ser-
vidas demais. Dá uma olhada nessas 
fotos!

E para fechar com chave de ouro, 
pedimos a Picanha Gratinada na Cha-
pa com mozzarella acompanhada de 
batata frita. Agora genteeeemmmm! 
Pensa numa carne saborosa e deliciosa, 
com um queijo por cima que derrete 
na boca (muuuuuuito queijo!). Nusss... 
valeu a pena demais jogar a dieta pra 
cima e cair de boca nessa picanha.

E, óbvio, depois dessa orgia gastro-
nômica nós não conseguimos comer a 
sobremesa né? 

Aguardem porque daqui a duas se-
manas muitas mudanças estarão em 
vigor no Cognato. Eu mal posso espe-
rar e espero que eles façam um Grand 
Openning pra gente se esbaldar!!!

Agora vamos ao que interessa. A 
gastronomia é claro! O Cognato é um 
bar muito despojado, então o cardápio 
é de petiscos e pratos individuais. Co-
meçamos com o Ovo de Codorna Em-
panado no Panko e harmonizado com 
alho-poró, acompanhado de molho de 
mostarda. Extremamente saboroso e 
diferente, são 12 unidades e uma ga-
lera consegue se satisfazer tranquila-
mente...

Depois veio o Dadinho de Tapioca 
com geleia de pimenta. Amoo dadinho 




