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Programa Renova-DF
chega a Arniqueira

EXECUTIVO/ Iniciativa vai capacitar 500pessoasda regiãoadministrativa emdiversasáreas técnicas voltadasparaa construçãocivil

Em fevereiro deste ano, decidimos,
Andi e eu, que viveríamos doque
mais gostamos de fazer: preparar
umbomprato e receber os amigos”

FAVAS CONTADAS
Liana Sabo • lianasabo.df@dabr.com.br

Da rua
paraa loja
Tem tudo para ser mais uma história de supera-

ção. Só que commuito sabor— o ingrediente fun-
damental na trajetória do brasiliense Frederico Bar-
ros (foto), 39 anos, que perdeu o chão comapande-
mia a ponto denão ter dinheiro algum.
Ele tocavaumaempresa de eventos, que fornecia

desde o crachá de acesso até o fluxo do controle de
segurança. De repente, parou tudo, o sóciomorreu
devido às complicações da covid-19, e ele só conse-
guiu fechar a firma e indenizar os funcionários.
“Em fevereirodeste ano, decidimos, Andi e eu, que

viveríamos do quemais gostamos de fazer: preparar
umbompratoe receberosamigos”.
Comaajudadamulhereda família, ele construiua

parrilla de ferro e as gradesnecessárias e se lançouna
modalidadestreet food,oferecendocortesdecarneas-
sadaemumquiosquearmadonaentradada306Sul.
Ao conquistar uma freguesia cativa da quadra e

até de longe, a grife, que tem o apelido do dono—
Assados do Fred—, deu tão certo que, oito meses
depois, se prepara para inaugurar, estemês, uma lo-
ja física e bemmontadana 302 Sul, BlocoC.

Últimos dias
Comduas opções de entradas—

brusquetade tomate comragude lin-
guiça e queijo de cabra; e straciatella
demuçarela de búfala, tomates sal-
teados commanteiga,manjericão e
torradas—será servido sóatédomin-
go, naBelini, omenu especial desen-
volvido pelo chef Paulo Tarso.Você
pode escolher o principal entre três
sugestões: barriga de porco comcre-
me de tutu de feijão, palha de couve,
pancetta e arroz; filé comroti,musse-
linidebatatacomgruyère, ervilha tor-
ta e tomates confitados; e quinoto
com grana padano, cogumelos fres-
cos e gemade ovo curada. Ainda este
ano, o chef espera inaugurar a suagri-
feMosaiconaPousadaBaguá, naVila
de São Jorge, onde está sendo cons-
truídoorestônaChapada.

RecadodaLiana
É com grande alegria que Favas

Contadas está de volta.Todas as sex-
tas-feiras, você vai encontrar asmais
deliciosas dicas de gastronomia da
cidade tambémaqui comigo.

Só ovo
Já houve época em que o ovo era

considerado o vilão da vida saudável.
Aindabemqueele foi reabilitadopara
oprazer dos devotos consumidores, a
ponto de ter, agora, um restaurante
para chamarde seu.Trata-se doP.Ovo
Brasília, franquia carioca, que abrirá
as portas napróxima sexta-feira, 8, no
térreodoEdifício PlatinumOffice, Lo-
ja 2, ao ladodoTJDF.Nocardápio ofe-
recido no café damanhã, almoço e
lanche da tarde, estão ovosmexidos,
cozidos, omeletes e sanduíches, com
destaquepara oovonopote, que vem
com purê de batata-baroa; e para a
carbonara (foto), clássico italiano.Vo-
cê pode levar seupet, que tematé co-
midinha para ele, como picadinho e
risoto, comovo,éclaro.

Leia mais notícias em
blogs.correiobraziliense.com.br/lianasabo

Nascida de forma ambicio-
sa comnove sócios, a grife Po-
bre Juan,decarnesnobrespre-
paradas na parrilla, ao se fir-
mar no cenário gastronômico
brasileiro encolheuno coman-
do,mascresceuna
eficiência. Hoje,
são apenas dois
proprietários —
Luiz Marsaioli e
Cristiano Melles
— que tocam a
marca presente
em 13 pontos es-
palhados pelo país. Inaugura-
da há 11 anos no Shopping
Iguatemi, comdeslumbrante
decoraçãoemumaarquitetura
rústica, a loja recebeu a visita

da chef executiva PriscilaDeus
para o lançamento domenu,
que já faz sucesso noRio e em
SãoPaulo, e traz paraBrasília o
inédito corte de chorizo wa-
gyu, importadodoJapão.

São dois pra-
tos com a carne
mais famosa do
mundo: A 5 Ta-
taki, com finas
fatias de wagyu
levemente sela-
das com molho
orientalepurêde

wasabi; e A 5 Sirloin Steak,
com 160 g da carne fatiada,
emulsão de abóbora cabotiá
com raspas de limão siciliano
e farofa de pistache (foto).

Carne rica e bem saborosa

Mudançadeestaçãosem-
pre foiumbompretextopara
lançar cardápio, mas ne-
nhummês émais apropria-
do que o florido setembro,
quando chega a primavera.
No Pontão, por exemplo, to-
dasosestabelecimentosade-
riramaoFestivaldaPrimave-
ra Ketel One Botanical, vod-
ca destilada com compostos
frescos e infusionada com
essências de frutas. Cada ca-
sa desenvolveu um drinque
acompanhado de um petis-
co. Vale a pena dar um giro
por lá, mas só até domingo,
últimodiado festival.
NoAroma(407Sul), o chef

Ronny Peterson se inspirou
na primavera para criar um
menu emsete etapas—qua-
troentradas,doisprincipaise
uma sobremesa — que se
destacam pelas cores varia-
das e bonitas, pela textura
dos produtos frescos da esta-
ção e pelo sabor soberbo de
iguarias como robalomari-
nado (foto), cupimbraseado
etempuradevieirascomaio-
li defumado de camarões. O
que dizer damúltipla sobre-
mesade ganache, panna cot-
ta de doce de leite, crocante
de limão siciliano e sorvete
de pistache que colocou o
ponto finalnobanquete?

Primavera total

Cervadeuva
Produzida há cinco anos

pela Famiglia Valduga, que
édonadeumadasmais im-
portantes vinícolas brasilei-
ras, a cerveja Leopoldina
acaba de ser eleita amelhor
domundonacategoriabrut
beers no concursoWorld
BeerAwards 2021, realizado
no Reino Unido. Omestre-
cervejeiro RodrigoVerone-
se veio a Brasília para o lan-
çamento noBarGodofredo.
Elaborada comosmelhores
maltes, lúpulos e leveduras
da Europa, a Leopoldina
ainda se destaca pela ex-
pertise do grupo gaúcho na
produção de vinhos. “Ela
leva 25% do mosto da uva
Chardonnay”, explicouVe-
ronese.

Assados na parrilla
Fred se or-

gulha do pio-
neirismo — a
primeira parri-
lla de rua de
Brasília— e da
qualidade dos
produtos— só
usa carne bovi-
na fresca,Nelo-
re ebabyAngus
sem nenhum
processo de
congelamento.
O cardápio traz
múltiplas op-
ções,comocor-
deiro, frango, frutos domar e suíno, doqual o destaque é o
tomahawk (ponta da costela) da raça Duroc servido com
mandioca cozida, vinagrete e farofadebacon.

» PEDRO MARRA

A rniqueira recebeu a nova
fase do programa social
Renova-DF, que capacita
desempregados, em

áreas técnicas da construção civil.
A iniciativa foi lançada, ontem, na
região, pelo secretário deGoverno
doDistrito Federal, JoséHumber-
toCosta.OeventoocorreunaPra-
ça daQS 08. “É umprograma que
visa renovar todas as nossas cida-
des do Distrito Federal. São 500
pessoas que vão ficar nesta região
durante 30 dias, e atenderemos
todas as demandas da comunida-
de”, afirmou JoséHumberto.
O secretário deTrabalho, Tha-

les Mendes Ferreira, destacou a
oportunidade de capacitação e
chancedeaspessoasentraremou
retornarem aomercado de traba-
lho.“Paraopúblico jovem,oobje-
tivoépegaressesalunosquesaem
do ensinomédio sem qualifica-
ção profissional, sem experiência
profissional e dar uma atividade
paraeles.Nósnãopoderíamos fa-
zer umprograma e excluir asmu-
lheres,muitomenos aquelas pes-

soas comumpoucomais de ida-
de. É um trabalho de inclusão so-
cial”, comentou.
A dona de casa Leonilia de Frei-

tas Barreira, 48, vai fazer o curso de
eletricista. Ela tem formações téc-
nicas de designer de sobrancelha,
vigilante, informática, habilidade
de gestão e de cabeleireira, no en-
tanto não consegue colocação for-
mal. “Estou desempregada há um
ano e trêsmeses. Só omeumarido
trabalha em casa, e moramos de
aluguel. Aminhamãode obra não
é tão valorizada comoumapessoa
mais nova, e não tenho tantas ca-
pacitações profissionais. Então, é
uma oportunidade de levantar a
bandeira dasmulheres nessa área
(eletricista) e melhorar a minha
qualidadedevida”, analisa.
Oprojeto passouporCeilândia

e Samambaia, capacitando 846
pessoasereformandocercade100
equipamentos públicos. As próxi-
mas cidades a receber o Renova-
DF sãoGuará eRiachoFundo 2. A
formação dura três meses, e os
alunos e recebem bolsa no valor
deR$1.100, seguro contra aciden-
tespessoaiseauxílio-transporte.

Leonilia de
Freitas
Barreira se
inscreveu
no curso de
eletricista
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