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Kibe recheado do Libanus

Como está sua relação
 com os alimentos?

Virada Gastronômica

Beleza em Harmonia

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

contato@aguasclarasmidia.com.br

Tem alguma sugestão para nossa coluna?

É isso que vamos desco-
brir em terapia, acre-
dita? No dia 31/08, a 
nutricionista Michelle 
Aquino nos ajudará a 
descobrir novas formas 
de encarar os bons há-
bitos alimentares por 
meio de técnicas abor-
dadas na nutrição com-
portamental. Interes-
sante né? E o melhor... 

o método utilizado será o que mais gostamos... a conversa! Sim! 
Uma roda de conversa terapêutica! Eu vou, pois além de amar 
um bom papo e fazer novas amizades, preciso melhorar minha 
relação com a alface, o tomate, a berinjela.... 

Quer saber mais? Informe-se pelo e-mail:

contato.espacoequilibrio@gmail.com

Genteeee! Nossa cidade é cheia de eventos inovadores! Na madrugada 
do dia 08/09 acontecerá o “Madrugada sem Fronteiras”. Organizado 
pela chef Lídia Nasser, o evento contará com 90 pratos, 25 sobreme-
sas, hummmm! E é open bar! Vinho, espumante, chopp, caipirosca, 
refri e água. Além da gastronomia de primeira, que envolve cinco 
restaurantes da cidade, haverá três pistas de dança, DJs e bandas que 
vão agitar a noite. 
Já estou vendo que 
vou me esbaldar! 
Imagina.. madru-
gada dançante de-
liciosa e cheio de 
gente bonita! Era 
de um evento des-
se que eu estava 
precisando!

Mulheradaaaa! Quem aqui não gosta de um salão?  E de praticidade? 
E se eu disser que temos, aqui em Águas Claras, um salão de beleza 
e clínica de estética em um único espaço! Sim!  O salão Harmony 
tem os principais tratamentos estéticos, desde o salão tradicional, 
a procedimentos modernos como o botox, preenchimento entre ou-
tros.  E o ambiente? Lugar descontraído e feito para atender todas 
as necessidades da estética e da beleza! Vamos lá? E é claro... não 
poderia faltar a palavra mágica: PROMOÇÃO! Diga que leu sobre o 
salão aqui e ganhe um super desconto!
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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: Chapeuzinho Vermelho

[...]

As vezes fico aqui pensando, como nossa 
mente literalmente molda nossa realidade.

Angustiante ver tanta gente sofrendo e to-
mando decisões baseadas em partes da 
história.

Na história da Chapeuzinho Vermelho por 
exemplo, acredito se algum dia alguém ou-
vir a versão da história pelo lado do lobo 
mal, possivelmente iríamos ver sua angus-
tia em precisar se alimentar e mediante as 
suas opções de caça e necessidades fisio-
lógicas por alimento, acabou decidindo por 
se alimentar de uma menininha que era 
desobediente e não respeitou as regras da 
mãe. Pois mediante suas bases na história, 
o lobo sabia das regras, e mais do que isso 
ele respeitava a ideia que ele não poderia 
atacar ninguém que estava na cidade. Ele só 
o fez o que fez, baseado na cláusula que lá 
na floresta ele pode ser o lobo, então lá no 
ambiente dele todos que passarem a con-
viver naquele ambiente, entendesse que 
estarão cientes dos riscos. Os riscos com 

amor: se esvazie do seu lado chapeuzinho 
vermelho e se encha do seu lado lobo, antes 
de achar que só um lado tem razão nessa 
história.

Que possamos aprender com todos, com a 
chapeuzinho, com o lobo, o caçador, a vo-
vozinha, a mamãe...

E você? Que tal começar a treinar este olhar 
através de outros pontos de vista? 

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 uma resposta. Boa sorte! 

os lobos, com as cobras, os riscos com a 
floresta, com o escuro... Será que o lobo é 
realmente o risco? O lobo é o mal?

Quantas vezes baseamos nossas decisões 
apenas com parte da história. Quem está 
certo ou errado? Afinal o que a Chapeuzinho 
Vermelho foi fazer na floresta, se aquele não 
era o caminho? E quando o lobo poderá ser 
lobo se nem seu habitat é respeitado? Como 
ser politicamente correto se no fundo no 
fundo a grande maioria só conseguem ter 
a visão clara dos fatos apenas do seu ponto 
de vista?

Quando a humanidade entenderá que ponto 
de vista é apenas ponto de vista?

Não se trata de briga, discussão ou acu-
sação? Apenas um ponto de vista baseada 
na minha história, minhas crenças e meu 
ângulo de visão dentro do contexto.

Quando aprenderemos a nos despir da Cha-
peuzinho, da versão de somente nós esta-
mos certos, de ver apenas nossos pontos 
de vista e começaremos compreender que 

o outro, através de seu ângulo, poderá estar 
vendo algo que eu não vejo?

Quando entenderemos que o olhar do outro 
não é errado, apenas diferente?

Quando iremos enriquecer nossos pontos 
de vistas compreendendo que o outro pode 
estar me passando uma informação valiosa, 
na verdade uma informação importantíssi-
ma, que eu não estava vendo?

Quando iremos ser humildes de entender 
que todos, sem exceção, estamos apren-
dendo e que a união dessas visões são a 
grande solução de nossos maiores proble-
mas?

Quando unirmos nossas forças e fraquezas 
em prol do mesmo objetivo, aí sim nos tor-
naremos grandes sábios e encontraremos 
as melhores soluções para a humanidade.

Enquanto estamos estagiando no univer-
so deste tema complexo e desafiador das 
relações humanas e comportamento, que-
ro compartilhar uma dica com todo meu 

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

M
ais substituições em admi-
nistrações regionais foram 
anunciadas. Não foram as 
primeiras trocas desde o 

início do governo Ibaneis. Certamente 
não serão as últimas. Quando os esca-
lões mais importantes das RAs, que re-
presentam o que de mais próximo ao 
governo existe na vida do cidadão do 
Distrito Federal são trocados, há todo 
um processo de descontinuidade polí-
tica.

No DF, as administrações funcionam 
quase como as subprefeituras das gran-
des metrópoles. É o primeiro local para 
onde o cidadão se dirige quando pre-
cisa recorrer ao Poder Público. É onde 
ele denuncia buracos nas ruas, falta de 
creches para as crianças, a necessida-
de de um posto de saúde e por aí vai.

Quando quem administra esses 
“postos avançados do governo” é subs-
tituído, boa parte do quadro de funcio-

nários também é trocada. E lá se vão 
as políticas públicas em andamento. 
E, junto com elas, a memória das ne-
cessidades e dos problemas daquela 
comunidade. Isso tudo tem um custo.

Eis aí, então, com a nova troca 
de administradores, uma excelente 
oportunidade para que os parlamen-
tares e a própria população do Distrito 
Federal façam uma análise cuidadosa 
da relação custo/benefício de manter 
grandes estruturas nas administrações 
regionais.

O atual modelo, com indicações 
feitas por parlamentares ou políticos, 
transformou as administrações em 
moeda de troca entre Executivo e Le-
gislativo. Ou seja, nem sempre o titular 
do cargo é um morador da comunida-
de. Nem sempre ele conhece seus pro-
blemas. Nem sempre é o melhor nome.

Acredito que essas estruturas de-
vem ser modernizadas. Precisamos ou-
vir a comunidade e decidir se queremos 
ou não manter as estruturas da forma 
como elas estão organizadas hoje. Por-
que o cidadão do DF não pode pagar 
para manter um sistema que acaba 

Precisamos rediscutir o modelo 
das administrações do DF

funcionando muito como escritórios de 
campanha fora do período eleitoral e 
bancados pelos recursos públicos. 

O funcionário das RAs precisa tra-
balhar para a população. Não para o 
administrador e, muito menos, para 
quem indicou o administrador. São 
coisas muito distintas, mas que, infe-
lizmente, ainda se misturam.

Precisamos de administrações com 
objetivos concretos e pessoas capa-
citadas para trabalhar e servir à co-
munidade. Nada de sedes de currais 
eleitorais bancados pelo dinheiro do 
eleitor.

Se a população entende que as ad-
ministrações regionais são necessárias, 
então que ela possa escolher quem 
serão os administradores. E finda-se, 
assim, o escambo de interesses que 
visam nem sempre ao bem-estar do 
cidadão. Por que não?

Por Júlia Lucys
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Prédios abandonados são um risco à segurança e à saúde pública. Medida foi solicitada pela comunidade local

Mutirão de limpeza em Águas 
Claras inclui manejo ambiental 

em prédios abandonados

P
or representarem um risco à 
saúde e à segurança pública da 
população, chegou a Águas Cla-
ras, nos dias 13 e 14 de agosto, 

o Programa GDF Presente com a limpeza 
de lotes e prédios abandonados da cida-
de, contra o mosquito da dengue, ratos, 
baratas, escorpiões e outros vetores. O 
GDF Presente é um projeto do governo 
Ibaneis Rocha que visa ações integradas 
de órgãos e secretarias do DF para me-
lhoria das regiões administrativas.

A ação foi uma iniciativa da admi-
nistração regional de Águas Claras, do 
Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Di-
retoria de Vigilância Ambiental, da Defe-
sa Civil, da Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil (Novacap), e das 
Polícias Civil e Militar.

Ao todo, o mutirão foi realizado em 
quatro endereços de Águas Claras para 

Texto e fotos: Thaís Victer

a retirada de entulho, roçagem, poda 
de árvores e manejo ambiental. A ad-
ministração regional estima que existam 
cerca de dez terrenos abandonados em 
Águas Claras. 

A ação é amparada pelo alvará de 
autorização judicial que determina que 
os agentes de saúde do DF ingressem nas 
moradias abandonadas, fechadas e cujo 
acesso seja recusado pelo proprietário 
ou morador, desde que seja para o com-
bate ao mosquito transmissor. 

“As ações visam à manutenção da 
qualidade de vida em Águas Claras”, 
explica o administrador, Ney Robsthon. 
Para o chefe da operação, Noberto Sou-
za, a iniciativa é importante para me-
lhorar o ambiente que todos vivem. 

Noberto ainda esclarece que, no caso 
de terrenos sem manutenção ou abando-

nados, a administração regional é acio-
nada. Se o proprietário não for localiza-
do, os agentes são autorizados a entrar 
para checar se há focos de dengue. “E 
podem efetuar ações de combate, caso 
haja necessidade”.

Por isso, a administração faz um mo-
nitoramento constante destes locais, so-
bretudo para evitar lixo, água parada 
e proliferação de mosquitos. Já com 
relação a segurança pública, a admi-
nistração garante que são feitas rondas 
da Polícia Militar. 

De acordo com a secretária Angélica 
Martins, de 46 anos, moradora da quadra 
101, o local está infestado de entulho, 
fato que ela observa sempre que desce 
com o cachorro. “Que bom que vão lim-
par, antes tinha até um sofá velho que 
foi jogado aqui”, comenta.

O DF Presente foi iniciado em 13 de 
maio e tem seu eixo de atuação baseado 
nos resultados do SOS DF, que organizou 
forças-tarefa para solucionar de forma 
imediata os problemas emergenciais nas 
cidades do Distrito Federal. O programa 
atende demandas como limpeza de ruas, 

“As ações visam à 
manutenção da qualidade 
de vida em Águas Claras”.

Ney Robsthon

Há anos, os prédios inacabados ou 
abandonados são uma preocupação dos 
moradores. Já que além da sujeira e dos 
riscos à saúde, a população alega que os 
locais podem ser esconderijos para ban-
didos ou abrigo para usuários de drogas. 
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retiradas de entulho, galhos e troncos 
de árvores, além de operações tapa-bu-
racos. Fazem parte das ações a CEB, a 
Caesb, a Novacap, o DER/DF, o SLU e o 
Detran/DF, além das secretarias de Ci-
dades, de Governo e de Agricultura. Até 
o fim do ano, os moradores de outras 
regiões administrativas também vão vi-
venciar esse movimento de revitalização 
de sua cidade. 

A ação contou com a mobilização de 
trabalhadores, máquinas e equipamen-
tos, além da mão de obra coordenada 
pela Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso (Funap). 

Funap 

Com objetivo de dar aos detentos 
chance de retornar ao convívio social e 
oportunidade de atuação profissional, a 
Funap intermedeia as contratações pe-
las instituições interessadas e auxilia na 
busca das vagas.

De acordo com o diretor-executivo 
da Funap, Nery Moreira da Silva, 90% do 
projeto é desenvolvido com a parceria 
de órgãos do governo local. Atualmen-
te, 1,2 mil presos são beneficiados pela 
iniciativa.

Eles não têm vínculo empregatício, 
mas recebem bolsa no valor de 75% do 
salário mínimo, além de vale-transporte 
e vale-alimentação. O benefício também 
inclui remissão na pena — a cada três 
dias trabalhados, eles diminuem um dia 
de pena.

"Além do emprego, queremos garantir 
que eles se sintam ressocializados. Essa 
é a nossa preocupação, por isso, a Admi-
nistração Regional de Águas Claras já é 
referência na ressocialização de presos 
em parceria com a Funap”, destaca Nor-
berto Souza. 

O maior contratante desse tipo de 
mão de obra é o governo de Brasília, se-
guido de órgãos federais e empresas pri-
vadas. Os cargos variam de acordo com a 
qualificação profissional do reeducando.

A empresa que contrata fica isenta 
de encargos trabalhistas, como décimo 
terceiro, férias e Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), pois os con-
tratos não são regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

Prédios abandonados

Um problemão do tamanho de um 
prédio é o que a população de Águas 

Claras tem que conviver diariamente, 
e que se repete em vários endereços 
da cidade. No Plano Piloto, a situação 
é ainda pior.  Como toda metrópole, 
Brasília coleciona os seus esqueletos, 
construções abandonadas que estão se 
deteriorando por causa da burocracia e 
de brigas judiciais intermináveis, além 
virarem abrigo para moradores de rua e 
usuários de droga.

 “A construtora faliu e existe uma 
briga judicial com os moradores que 
compraram os apartamentos na plan-
ta. Então, ninguém é responsável, e 
ninguém toma providência, e a gente 
é quem sofre com essas obras abando-
nadas”, lamenta a moradora Ana Souza.

todo aqui não tem calçada, a gente tem 
dificuldade de passar com o carrinho", 
disse o bancário Eliandro Farias.

As obras paradas também acabam 
servindo de abrigo para moradores de 
rua e de esconderijo para criminosos. 
"Tem um moço que deve ser morador da-
qui perto, toma o celular de todo mun-
do e entra justamente na obra, sabe? 
Então é um pouco meio complicado", 
declara uma mulher que preferiu não se 
identificar. A administração afirmou que 
o policiamento na região é feito com 
frequência.

Embora não haja na capital do país 
nenhum mapeamento oficial sobre a 

veis, começando pela regulamentação 
do Estatuto das Cidades no Distrito Fe-

Segundo a moradora Juliana Montei-
ro, Águas Claras é cheia de esqueletos 
abandonados. “Não sabemos se é des-
caso das construtoras ou da adminis-
tração”. 

A administração regional informa que 
a maioria dos prédios abandonados está 
em litígio judicial entre as construtoras 
falidas e a associação de condomínios 
e que “quando se trata de propriedade 
particular, a atuação do poder público 
esbarra nos impedimentos legais”,  po-
rém que o número de edifícios aban-
donados ou inacabados e que tinham 
proprietários desconhecidos reduziu nos 
últimos dois anos.  

A Associação de Moradores e Amigos 
de Águas Claras – AMAAC, que já enviou 
ofícios a administração regional, den-
tre outras providências, discorda. Para 
a associação, os prédios que não têm 
condições de serem terminados, deve-
riam ser demolidos. 

Os moradores reclamam ainda que, 
sem as obras prontas, o que está ao re-
dor também fica abandonado. "Não for-
ma calçada, você pode ver o caminho 

quantidade de imóveis abandonados, 
alguns clássicos exemplos expõem o 
problema, como a Academia de Tênis 
e o Torre Palace, no Plano Piloto, e os 
vários esqueletos provenientes, sobre-
tudo, de construções inacabadas em 
Águas Claras.

Segundo a Agência de Fiscalização 
do DF (Agefis), desde 2009 já foram 
emitidas mais de 2600 notificações para 
que os donos de espaços abandonados 
para impedir as invasões. Não é crime 
abandonar uma obra ou deixar um pré-
dio vazio, mas os responsáveis, tanto 
o poder público, tanto o privado, tem 
que manter o espaço limpo, fechado e 
seguro. 

Especialistas defendem uma política 
mais assertiva em relação a esses imó-

“Águas Claras é cheia de 
esqueletos abandonados. 
Não sabemos se é descaso 

das construtoras ou da 
administração”. 

 Juliana Monteiro

deral, que prevê diretrizes para evitar a 
precariedade da propriedade e de toda 
a urbanidade e que permite ao poder 
público duras medidas de intervenção a 
quem abandona o imóvel ou o usa para 
especulação. A ideia é valorizar a função 
social e evitar que regiões inteiras sejam 
deterioradas, já que um prédio abando-
nado traz impactos para a vizinhança, 
como doenças, e desvaloriza os imóveis 
ao redor. 

O vice-presidente do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Distrito 
Federal (Sinduscon-DF), João Accioly diz 
que uma obra abandonada traz prejuízos 
para toda a região. “O proprietário tem 
sempre que ter o mínimo de cuidado e 
zelo, seja ele o poder público ou o pri-
vado, para não trazer mais desvaloriza-
ção. Não só para o próprio prédio dele, 
mas também para a vizinhança e para 
o espaço urbano de uma forma geral”, 
explicou.

Pela legislação, o poder público tem 
o dever de interferir em propriedades 
que não cumprem sua função social - 
ou seja, que não sejam utilizados para 
moradia ou para atividades econômicas, 
sociais e culturais.

Apesar de o Estatuto das Cidades ter 
17 anos, a capital não fez a regulamen-
tação local e, portanto, ele não pode 
ser colocado em prática. Entre os cami-
nhos que o Estatuto das Cidades impõe 
para evitar o abandono de prédios está 
a utilização compulsória do imóvel — o 
governo notifica o dono a dar uso ao bem 
no prazo de dois anos. Caso não mude a 
situação, ele pode ser obrigado a pagar 
o IPTU progressivo — em cinco anos, a 
alíquota, de 0,3%, pode chegar à 15% 
sobre o valor do imóvel. 

Por fim, como sanção pelo mau uso 
da propriedade, o governo pode até fa-
zer a desapropriação do bem e ressarcir 
o dono com títulos da dívida pública.
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NÃO DEIXE A NATUREZA
VIVER SÓ NA MEMÓRIA.

QUEIMADA

E CRIME

Faça a sua parte. Sem controle, o fogo acaba com a vida.

Secretaria do
Meio Ambiente

Secretaria do
Meio Ambiente

Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal
Ligue 193

Denuncie 
IBRAM - Ligue 162

Polícia Militar
Ambiental
    99351-5736

Todos os anos, as queimadas causam 
danos irreparáveis à nossa fauna e 

flora. Mais do que isso, prejudicam a 
saúde de toda a população. Para evitar 

esse crime, tome uma importante 
atitude: não coloque fogo em lixos, 

entulhos ou podas de vegetação. Após 
iniciado, o fogo se torna imprevisível

e pode se alastrar facilmente.
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CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

Yasu Sushi qualidade e sabor com preço justo

Q
uem chega ao Yasu Sushi logo vai per-
ceber o ambiente familiar e o requin-
te que arremete um enorme conforto. 

A casa fez 4 anos de vida agora em julho 
e sua fama de servir pratos deliciosos e 
saborosos, nos aguçou a curiosidade e 
fomos conferir, já que o restaurante tem 
como tradição, o alto padrão de qualida-
de em seus pratos e o preço justo.

Fomos recebidos pela querida Eliane 
Ludovino, que juntamente com Rodrigo 
Gomes são proprietários do local. Ela nos 
contou que a empresa nasceu do sonho 
do Sushiman Rodrigo Gomes, de construir 
um restaurante de Sushis diferenciado 
pela qualidade e preço adequado. Em 
seu histórico, de trabalho, consta o res-
taurante Soho, que atesta sua qualidade 
como sushiman. “Quando começamos a 
namorar o Rodrigo tinha o sonho de ter 
um restaurante de sushi e eu o projeto 
de empreender em algo que eu ainda não 
sabia o que seria, foi uma junção mais 
que perfeita, era o sonho de empreender 
dos dois”, relata. 

Observei que o atendimento especial 
era direcionado a todos que ali estavam, 
fazia uma diferença sem igual. Ao redor, 
cientes satisfeitos e com o contenta-
mento estampado no rosto! Nem conto 
o quanto fiquei ansiosa para degustar 
as delicias ali servidas e compreender 
integralmente como se sentiam, afinal, 
em breve eu estaria fazendo parte desse 
momento único também. 

A dedicação de cada garçom em ofe-
recer um serviço primoroso foi uma sur-
presa, me senti em casa. A qualidade e o 
sabor são sem igual, afinal, no YASU Sushi, 
os molhos são feitos na casa! O molho 
teriyaki faz você perder a compostura, 
só de lembrar contando aqui para vocês 
eu já estou desejando mais. E o molho 
de tamarindo? Gente, o que é o molho 
de tamarindo do Yasu? Uma iguaria dos 
deuses! 

Começamos com a entrada, o shime-
ji da casa tem um toque todo especial. 

Fotos: Luíza Frazão

Além de ser feito como tradicionalmente 
com manteiga, leva em sua receita la-
ranja, que na medida certa faz você de-
lirar com o sabor desigual. O sunomono 
do Yasu... Ah... O sunomono! Preparado 
na casa possui uma suavidade incrível, a 
mistura agridoce perfeita, equilibrada e 
delicada.

O ceviche que possui em sua base no 
limão, estava fabulosamente sublime, 
já os tatakis contém em sua base o 
molho shoyo condimentado com 
o crispy de alho poró. Vocês 
conseguem sentir o gostinho 
daí?

Já na entrada eu estava maravi-
lhada e a minha vontade era experi-
mentar o cardápio inteiro! Quando nos-
so prato variado principal chegou, eu fui 
ao êxtase. O camarão empanado crocan-
te que derrete na boca, o yasu hot com 
massa de uramaki, crocante, recheado de 
salmão, kani e cream cheese. Delicioso, 
divino! O combinado vem com sahimis va-
riados. Anchova defumada, salmão, tudo 
muito fresquinho. O nigiri, uramaki com 
patê de salmão (uma verdadeira surpre-
sa), califórnia com frutas, sakemaki e o 
hot filadéfia que eu morri de comer que é 
maravilhoso

E a bolinha de abóbora? A bolinha de 
abóbora recheada com camarão se come 
de joelhos de tão saborosa.

O segredo? Eu conto! Os peixes vêm 
do Chile e chegam praticamente todos 
os dias, pois eles não fazem estoque, ou 

seja, são servidos peixes frescos 
todos os dias.

dores, afinal, já não precisa mais sair da 
cidade para comer sushi de qualidade e 
com preço acessível, se deliciando com 
pratos com toque gourmet, que fogem 
do sushi simples contendo uma qualidade 
inigualável.

O restaurante abre de terça a domin-
go, das 12h às 15h, fecha após o almoço 
e reabre das 18h às 23h30 para o jantar. 
E ainda aceita encomendas que devem 
ser feitar com 24 horas de antecedência. 

E as crianças até 8 anos pagam so-
mente a metade do valor do 

rodízio!

Agora, compartilho uma novidade que 
vem acompanhada de uma curiosidade; 
toda a louça do restaurante está sendo 
toda trocada por uma linha exclusiva que 
leva assinatura de dois artistas plásticos 
de Brasília. “Esse investimento exaltará 
nossos pratos e marcará uma presença 
incomparável!” conta Eliane com o brilho 
da excelência do serviço oferecido.

Vamos combinar né gente? Os deta-
lhes são primordiais para o 

diferencial do trivial.

Portanto, va-
mos combinar 

que Águas 
Claras está 
cada  vez 
mais  sur-
preendendo 
seus mora-

Deem 
uma conferida 

e participem das 
redes sociais: Instagram @yasusushibra-
silia / Facebook Yasu Sushi / Hashtag 
#yasusushi

Yasu Sushi de Águas Claras, também 
está presentes nas principais plataformas 
de delivery.

Horário de Funcionamento: 

3ª a domingo: 12h às 15h / 18h às 23h30

Endereço: Rua 33 Sul, Lote 5, Loja 13 Ed. Le Club, 
Águas Claras Brasília - DF, 71.906-500

Contato: (61) 3021-1200

Instagram: @yasusushibrasilia

Facebook: @ yasusushibrasilia

https://www.yasusushi.com.br/

Delivery: ifood / uber eats




