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Qualquer pessoa que tiver carro elétrico poderá se beneficiar do eletroposto 
nessa fase de adaptação do serviço

Águas Claras recebeu 
um dos primeiros 

Eletropostos do DF
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Não mais pelo mesmo!

Ah! Divina Terra!

Ano novo, tudo novo!

contato@aguasclarasmidia.com.br

Tem alguma sugestão para nossa coluna?

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

1 - Assado de maçã caramelizada
 da Laminatto

2 – Quadradinhos de tapioca do Quadrado 
Brasília

3 –  Linguiça artesanal recheada da Prime 
Linguiçaria

Gentein! Vai chegando a última semana do ano e vai me dando um 
desejo de novidade, de limpeza, de renovação. Daí começo a fazer 
aquela faxina não só de roupas e calçados, mas de brinquedos, móveis 
e eletrodomésticos. Com vocês também acontece isso? Se sim, nossa 
cidade tem uma associação chamada ASK (Associação Sociocultural 
Koinonia). Eles pegam nossas doações e transformam em realização 
de sonhos para dezenas de famílias carentes.  Vamos aproveitar esse 
clima de renovação e ajudar o próximo, pois quanto mais doamos, 
mais somos agraciados.

Lá vou eu para mais uma daquelas promoções de “ganhe três sessões”. 
Foi esse o meu sentimento quando entrei na Não + Pêlo em Águas Claras. 
Menina! Confesso que me surpreendi! Cheguei e já me deparei com a sim-
patia das meninas da recepção. Depois, o profissionalismo da Olívia me 
impressionou. Ela me explicou sobre o produto, a segurança e sua eficácia. 
Ela acredita tanto no que vende que saí de lá com o pacote completo fe-
chado! E olha que sou mineira hein?!

Desde então, estou cada dia mais satisfeita e pra mim deu tão certo que 
já vi resultado na primeira sessão. Pelos nunca mais!  E se eu fosse você 
também tentaria! Afinal, temos coisas mais importantes para nos preocupar. 
Deixemos os nossos pelos por conta da Não + Pêlo.

Meninas! Para tudoooo! A 
Divina Terra, loja de pro-
dutos saudáveis, naturais 
e suplementos chegou em 
Águas Claras. A primeira 
unidade do Centro-Oeste. 
Arrasou!  Para nós, mu-
lheres versáteis, é a loja! 

Eles tem produtos sem glúten, sem lactose, uma diversidade para 
todos os públicos, inclusive para gente como eu que luta com o 
raio da balança, mas gosta de comer. Bolinhas de chocolate, pão 
de queijo e coxinha low carb. Delícia! Nossa cidade, eu, incluindo 
meu biquíni, agradecemos essa inauguração.

TOP
3

MEDICINA CLÍNICA E ESTÉTICA  QNE 13, Casa 10 - 1O andar, Taguatinga Norte  

Marque sua avaliação sem custo 
com a Dra. Priscila Monteiro

Harmonização Facial (MD Codes)

Toxina Botulinica

Preenchimento

Ultraformer

Rinomodelação

clinicasantapele.com.br Agende seu horário

(61) 98177-8787

clinicasantapeledf

(61) 3877-6277
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W
anderson Cláudio Fei-
tosa dos Santos, 22 
anos, conhecido como 
Cláudio Pegador, tem 

síndrome de down e é atleta faixa 
marrom de Jiu-Jitsu.  

Aos 4 anos, ele começou a jogar 
capoeira, aos 9 começou a lutar ca-
ratê e concluiu até a faixa laranja. 
Aos 13 anos, Cláudio conheceu o jiu-
-jitsu através do Mestre Magno, em 
Marabá no Pará, e se dedicou exclu-
sivamente a esse esporte e a dança, 
mesmo sendo apaixonado pelos an-
teriores. O mestre Magno mudou-se 
para Goiânia e indicou os mestres 
Tigrão, Welington e Reginaldo da 
Academia Vilhena, que cuidou com 
muito carinho dos passos do Cláudio 
Pegador no jiu-jitsu, onde  partici-
pou de muitos campeonatos e con-
quistou até a faixa roxa.  

Desde que o Cláudio voltou a Bra-
sília, há quase 3 anos, treina na Aca-
demia Gracie Barra de Águas Claras 
com o professor Juliano Leiro que 
também o recebeu de braços aber-
tos, segundo declarações da família.  

Ao longo de sua carreira de atleta 
Cláudio já conquistou 3 medalhas de 
bronze, 1 de prata e 14 de ouro. E 
nesse mês de dezembro galgou tam-
bém a tão sonhada faixa marrom. 

A mãe de Cláudio, Ana Delice 
Santos, que é Presidente da Aca-
demia de Letras de Águas Claras e 
pós-graduada em várias vertentes 
educacionais, como Psicopedagogia, 
Educação Especial, Serviço Social e 
Saúde Mental, Mestrado e Doutorado 
em Ciências da Educação, entre ou-
tros, tem bagagem suficiente, além 
da própria experiência, para com-
preender a importância do esporte 
na vida de seu filho. Ana Delice dis-
se-nos: “O esporte produz força, fé 
e sentido a vida do meu filho, ele 
se expressa melhor com o corpo, já 
que possui dificuldade de expressão 
oral. Ama dançar qualquer ritmo! E 
já se apresentou em vários eventos. 
O jiu-jitsu é fundamental para saúde 
mental e física dele”.  

Cláudio Pegador graduou
no Jiu-Jitsu em dezembro 

Cláudio não mora com o pai, Ja-
cinto Claudio dos Santos, conhecido 
como Alemão, há 5 anos, quando Ja-
cinto e Ana Delice se separaram, mas 
o amor e admiração mútua entre 
pai e filho são admiráveis. Cláudio 
Pegador não é filho único, tem três 
irmãos, Rayane, Yane Paula e Lukas 
Bruno. O atleta cursa o ensino médio 
no Colégio CEMAB desde o primeiro 
ano e concluirá o terceiro ano agora 
em 2020.  

Claudio Pegador é muito sociável, 
é puro amor e sabe bem o valor do 
respeito à vida. Inspira e incentiva 
todos ao seu redor com sua força e 
coragem lutando todos os dias con-
tra suas limitações. 

Ele se enche de alegria quando 
diz: “Eu adoro o jiu-jitsu, quero 
montar um projeto social e dar au-
las de jiu-jitsu em uma das cidades 
próximo de Águas Claras para que eu 

possa me locomover e cuidar desse 
projeto com amor e carinho. Quero 
ajudar as crianças e os jovens que 
não podem pagar uma academia a 
fazer jiu-jitsu, quero mostrar a eles 
a importância do esporte e o valor 
da vida”. 

Cláudio gosta de morar em Águas 
Claras, sobre isso disse: “posso ir a pé 
para minha academia, me sinto segu-
ro aqui e as pessoas cumprimentam 
as outras com respeito, esse gesto 
pode mudar um dia, um mês, um ano 
ou até mesmo a vida de uma pessoa". 

Cláudio gosta tanto do que faz que 
pretende levar isso para a vida, quer 
cursar faculdade de Educação Física 
ou dança.  

Claúdio Pegador é nosso destaque 
nesse mês de dezembro, não só por 
seus feitos no esporte, mas também 
pelo exemplo de que, com dedica-
ção, somos capazes de realizar qual-
quer sonho. 

O atleta, que treina na 
Academia Gracie Barra, 
passou para a faixa mar-
rom em dezembro.
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Viaduto da EPTG/EPCT deve ser 
entregue em janeiro

Obras de alargamento do viaduto que dá acesso ao centro de Taguatinga está na fase final
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Fonte: Agência Brasília

A 
expansão do viaduto da EPTG/
EPCT foi vistoriada na manhã 
de 25 de novembro pelo vi-
ce-governador Paco Britto, e 

parte do primeiro escalão do governo. Os 
reparos estão 85% concluídos e a previsão 
de entrega é para janeiro de 2020. A obra 
é essencial para os moradores de Tagua-
tinga, Ceilândia, mas também refletirá 
para os moradores de Águas Claras. 

Paco visitou o viaduto ao lado dos 
secretários de Governo, José Humberto 
Pires; de Obras, Izidio Santos; das Cida-
des, Fernando Leite; do diretor-geral do 
DER, Fauzi Nacfur; e do administrador 
de Taguatinga, Geraldo Cesar de Araújo. 
Eles caminharam pelo local e ouviram 
técnicos sobre a grande intervenção na 
chegada da região administrativa.

Iniciada em junho deste ano, a ex-
pansão do viaduto da Estrada Parque Ta-
guatinga Guará (EPTG) e da Estrada Par-
que Contorno (EPCT) teve investimento 
de R$ 5.155.676,09 e envolve 2.000 m³ 
de concreto, 220 toneladas de aço e 35 
funcionários. “Vamos entregar essa obra 
para a  população até janeiro de 2020. 
Já tiramos as contenções e estamos libe-
rando a obra parcialmente. O governador 
Ibaneis Rocha virá inaugurá-la”, avisou 
Paco Britto. 

As vias foram interditadas por dois 
finais de semana seguidos para a retira-
da das contenções, pois não foi possível 

concluir a desmontagem em um único 
final de semana. Os motorista que pre-
cisaram usar a via, tiveram que fazer 
trajetos alternativos, como alternativa, 
quem trafegava no sentido Pistão Norte/
Pistão Sul pôde se deslocar pela Avenida 
das Palmeiras, pegar a Avenida Comercial 
Norte e, na sequência, acessar a alça 
do Setor Hoteleiro. Quem trafegava no 
sentido contrário, Pistão Sul/Pistão Nor-
te, pôde seguir pela alça de acesso da 
EPTG, se encaminhar para a via marginal 
e se dirigir até a rotatória do DF Century 
Plaza.

Expectativa

A liberação completa do elevado gera 
uma grande expectativa na população. 
Após a conclusão dos serviços, os via-
dutos serão unificados e passarão a ter 
41,80 metros de largura. Serão 11 faixas 
para a circulação de veículos, sendo cin-
co faixas no sentido Plano Piloto e qua-
tro faixas no sentido Taguatinga, além 
de duas faixas centrais para ônibus com 
largura de quatro metros.

“A conclusão do alargamento do 
viaduto vai desafogar o trânsito para 
os mais de 135 mil veículos que trafe-
gam diariamente por este trecho. Esta 
é apenas uma das obras para melhorar 
o trânsito de Taguatinga”, lembra Izidio 
Santos. Para o secretário de Governo, 
José Humberto Pires, a obra vai “dar 
uma fluidez muito grande para resolver 

o problema no trânsito do local de forma 
mais definitiva”, acrescenta.

Além da expansão do viaduto, o go-
verno prepara o alargamento do viaduto 
no sentido Taguatinga-Ceilândia, entre a 
Avenida Central e a Avenida Elmo Sere-
jo. “Vamos abrir naquele viaduto mais 
uma trincheira que é para dar acesso a 
mais uma pista. Vai melhorar muito o 
fluxo ali”, explica José Humberto. “Va-
mos aumentar uma pista, seccionando 
o talude para melhorar o trânsito. Essa 
obra deve ser feita em janeiro e está nos 
últimos preparativos para ser lançada a 
licitação”, explica Izidio Santos. 

Fonte de Conhecimento

A obra do viaduto da EPTG/EPCT tam-
bém foi objeto de estudo para estudantes 
do 9º ano de engenharia do IESB. Durante 
pouco mais de uma hora, no dia 8 de no-
vembro, os engenheiros explicaram aos 
alunos como foram executados os servi-
ços de concretagem e tiraram dúvidas a 
respeito da instalação das vigas de sus-
tentação.

Desde o início da gestão, a Secretaria 
de Obras busca incentivar os estudantes 
de engenharia a participarem cada vez 
mais do dia a dia das obras realizadas 
na cidade.“Precisamos repor o quadro 
de engenheiros apaixonados por grandes 
obras de infraestruturas e fazê-los ver 
a beleza e as dificuldades em executar 
uma obra desse porte”, avalia o enge-
nheiro da Secretaria de Obras, Leonardo 
Facor.

A conclusão do 

alargamento do viaduto 

vai desafogar o trânsito 

para os mais de 135 mil 

veículos que trafegam 

diariamente por este 

trecho. Esta é apenas uma 

das obras para melhorar o 

trânsito de Taguatinga

Izidio Santos
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Após 11 anos de embargo judicial Arniqueira 
pode receber obras de infraestrutura elétrica
A Vara do Meio Ambiente autorizou a regularização da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica

e o combate das ligações clandestinas na região

E
m 23 de dezembro de 2019, a 
sede da Administração Regio-
nal de Águas Claras recebeu a 
instalação do eletroposto do 

GDF, cedido pela Secretaria de Ciên-
cias, Tecnologia e Inovação do DF. 

As Administrações do Plano Piloto 
e de Águas Claras foram as primeiras 
Administrações Regionais do DF a rece-
berem os eletropostos, que nessa fase, 
beneficiarão qualquer pessoa que tenha 
carro elétrico. Tanto os servidores do 
GDF cadastrados para dirigirem à frota 
de carros elétricos, quanto os cidadãos 
comuns poderão abastecer. 

“A idéia é incentivarmos as pessoas 
a comprarem carros elétricos, dispo-
nibilizando os eletropostos. E incen-
tivando outros parceiros, públicos ou 
privados, a instalarem mais eletropos-
tos pela cidade”, Márcio Galvão - Sub-
secretário de Ações e Projetos Estru-
turantes.

"Estamos muito felizes por sermos 
os primeiros a receber esses eletro-

D
esde 18 de dezembro, os mora-
dores da Região Administrativa 
Arniqueira que residem na URB 
001 e na URB 005 (equivalente 

aos endereços Setor Habitacional Arni-
queira, Quadras de 6 a 10), podem soli-
citar à CEB a ligação de energia elétrica 
para a suas residências. Após 11 anos de 
embargo judicial, a região de Arniqueira 
pode novamente receber obras neces-
sárias à implantação de infraestrutura 
elétrica. 

Presente de Natal para a população de Águas Claras, 

eletroposto beneficiará servidores e cidadãos que 

possuam carro elétrico

Administração de Águas Claras 
se tornou ponto de recarga 
para carros elétricos

postos. Não só pelo pioneirismo, mas 
principalmente por sabermos que Águas 
Claras tem uma das populações mais 
jovens do DF e uma das mais ligadas à 
sustentabilidade e novas tecnologias. 
Sem dúvidas será um sucesso e o Go-
verno do Distrito Federal está de para-
béns por esse projeto tão importante 
e inovador", declarou Ney Robsthon - 
Administrador de Águas Claras.
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Estamos muito felizes por 

sermos os primeiros a receber 

esses eletropostos. Não 

só pelo pioneirismo, mas 

principalmente por sabermos 

que Águas Claras tem uma 

das populações mais jovens 

do DF e uma das mais ligadas 

à sustentabilidade e novas 

tecnologias.

Ney Robsthon

A decisão judicial, proferida pela 
Vara do Meio Ambiente, autorizou a 
regularização da prestação de ser-
viços de fornecimento de energia 
elétrica bem como o combate das 
ligações clandestinas na região.

Para comodidade da população, 
durante todo o mês de janeiro, o ser-
viço de solicitação da ligação regu-
lar de energia continuará disponível 
para a comunidade em posto móvel 
de atendimento, situado na Adminis-
tração Regional de Arniqueira. Para 
solicitar o serviço é necessário apre-
sentar original e cópia do documento 
pessoal com foto e CPF.

Após esse primeiro contato, a CEB 
fará uma visita para realizar uma vis-
toria na rede elétrica da residência 
do solicitante e uma análise técni-
ca das condições para a ligação de 
energia. Com aval técnico positivo, 
a companhia regularizará o forneci-
mento de energia do domicílio.

A URB 005, futuras quadras 6 a 09, 
compreende o conjunto 05, ou seja, 
todas as residências entre o córre-
go Vereda da Cruz e Arniqueira, que 
compreende a entrada do balão da 
PM, Mansão Imperial até as imedia-
ções do Parque do Areal.

Em relação ao cadastramento de 
portarias e áreas comuns dos condo-
mínios, o responsável pelo CNPJ do 
condomínio ou associação deve com-
parecer com os documentos pessoais 
e do condomínio/associação na uni-
dade de atendimento da CEB.

O setor será todo contemplado, 
mas de acordo com a autorização en-
viada pela Terracap, as ligações irão 
acontecer conforme as aprovações 
das URBs no Conselho de Planeja-
mento. Lembrando que o Setor foi 
dividido em 09 URBs para o processo 
de regularização.

*Informações CEB e Assessoria Telma Rufino

A Administração Regional de Arni-
queira está localizada no SHA Con-
junto 4, Área Especial 1, ao lado da 
Escola Classe Arniqueira. O horário 
de atendimento será das 10h às 16h.

A divulgação do serviço foi realiza-
da com o endereçamento futuro, com 
a numeração de quadras que serão 
utilizadas após a regularização da 
Região Administrativa, o que gerou 
dúvidas por parte da população.

Para esclarecer estes questiona-
mentos a administradora da Região 
Administrativa de Arniqueira, Telma 
Rufino, esclareceu algumas dúvidas 
dos moradores.

A administradora foi perguntada 
quanto as Urbs 001 e 005, queriam 
saber a quais áreas se referiam. A 
URB 001, futura quadra 10, conheci-
da pelos moradores como Conjunto 6, 
compreende a área da antiga Colônia 
Agrícola Vereda da Cruz.



Samuel da Costa Silva
Aluno da Escola Classe 07 - Guará II

Kethlen Michelly Silva
Aluna da Escola Classe 07 - Guará II

Este ano, cerca de 75% das escolas do DF foram reformadas. O GDF trocou 
as instalações elétricas e hidráulicas, renovou a pintura, recuperou banheiros, 
trocou forros, telhados e caixas-d’água, comprou e reformou carteiras. Em 2020, 
o esforço para melhorar as condições de nossas escolas vai continuar. Pelo bem 
de professores, alunos e da Educação como um todo.

/govdf gov_df 99532-1873 df.gov.br2019. 
Um ano 
de ação.

Mais de
500 escolas
reformadas.
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CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

Manifestare Lounge Bar
Fotos: Thaís Victer

SERVIÇO

É o point para a galera jovem da cidade que gosta de balada

Horário de Funcionamento: 

3ª e 4ª feira: de 18:00 às 00:00

5ª a sábado: das 18:00 às 03:30 da manhã

Domingo: 16:00 até 00:00

Endereço: Rua 12 Norte, Lote 02, Loja 1. 

Edifício Corporate.

Telefone: (61) 3973-2792

Instagram:  @manifestareloungebar

Se você é jovem e acha que 
Águas Claras não tem balada,  
você tem que conhecer o Ma-

nistefare Lounge Bar na Av. Casta-
nheiras. Tem show todos os dias e 
pra todos os gostos! Pode convidar o 
crush e ir se esbaldar no bar!

A melhor notícia é que o lounge 
foi programado pra ser uma casa de 
shows, e a acústica é tão perfeita 
que nem na calçada a gente conse-
gue ouvir a música. E lá dentro o som 
é altíssimo e próprio pra dançar e se 
jogar! Com muita segurança, inclu-
sive. Tem muitos, muitos seguranças 
mesmo. Pode ir com tranquilidade.

Cada dia é um tipo diferente de 
música, então você pode escolher 
entre modão, sertanejo, house, 
rock, o que quiser. Fique de olho 
no Instagram deles, a programação 
é sempre postada lá e, também, as 
opções da happy hour, porque muda 
o tipo e o horário dos drinks. 

Vale a pena pra quem gosta de 
badalar!

A cozinha tem uma seleção gas-
tronômica enxuta mas muito gostosa, 
mas o cardápio de bebidas é gigante e 
tem cada drink M A R A V I L H O S O!!! 

Depois pedimos a Isca de Tilápia 
empanada com molho alioli (alho e 
oléo). Essa você pode pedir pra le-
var pra casa porque é deliciosa, fria, 
quente, morna, com molho e sem 
molho. Pra quem não come carne 
vermelha, essa é a pedida.

O atendimento merece um capí-
tulo à parte: a Ana que nos aten-
deu é uma fofa, simpática e sempre 
rindo e dançando vai servindo e nos 
fazendo sentir as únicas criaturas 
na face da terra. Somos especiais e 
ela está sempre com aquele sorrisão 
acompanhando cada coisa que traz 
pra mesa...

Os sanduíches são gigantes. LITE-
RALMENTE! Vimos um burguer que ali-
mentaria tranquilamente 3 pessoas. O 
hambúrguer de picanha. Já pensou?

O carro chefe da casa é a Isca de 
Fraldinha na Panhoca com molho gor-
gonzola. Mas tem pra todos os gostos, 
tem filé, tem salmão, tem tilápia, tem 
petiscos de todos os tipos, tem carne 
de sol, tem frango, tem parmegiana 
e assim vai. Dá vontade de escolher 
tudo no cardápio, que, claro, foi se 
adaptando ao gosto dos consumidores 
jovens do bar. Tanto, que eles não têm 
sobremesas, porque jovem gosta é de 
beber e comer coisa salgada, né?

Nós pedimos, é claro, a Isca de 
fraldinha na Panhoca, que pra quem 
não sabe é aquele pão italiano que 
vem com a tampa cortada e vem 
como se fosse a travessa para o pra-
to a ser degustado. E vou contar pra 
vocês, eu nem gosto de gorgonzola, 
mas estava divino! A fraldinha der-
rete na boca e na tampa do pão vem 
uma crosta de queijo por cima….que 
não deixamos nem o farelo de tão 
bom que estava. Olha só essa beleza 
aí! Precisa dizer mais? E essa maravi-
lha que dá no mínimo pra 2 pessoas, 
custa R$34,90!

No dia que fomos, uma quarta-
-feira, o ritmo da noite era modão. 
Uma banda bem legal. E tinha gente 
dançando e tudo...



DIGITALESTUDIO.COM.BR
61 99208 8560

Sua Presença Digital
não é uma opção.
Conquiste novos clientes
todos os dias com sites de
captura inteligente.

Torne sua
concorrência
Irrelevante.

“Inovação distingue o líder de um seguidor.” - Steve Jobs


