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Águas Claras e suas deliciosas surpresas! Domingo saboreei uma deliciosa feijoada no bar Rio Butiquim ao som da Banda Circulô.  Com um som aconchegante e uma presença de palco envolvente, o grupo agradou a todos com uma diversidade de músicas em seu repertório. Axé, funk, sertanejo, pop rock, MPB... Eles tocaram tudo que o público pediu e ainda fi camos com gostinho de “quero mais” pedindo BIS!

A banda foi idealizada, em 2011, por Vinícius Lucas e Paulo André (P.A), dois amantes da música brasileira e da alegria que ela proporciona. Seu repertório sofre infl uências de várias bandas da Bahia como Asa de Águia, Chiclete com Banana e Banda Eva, porém ela se adapta a qualquer evento e público, pois também se espelha em artistas como Seu Jorge, Tim Maia, Lulu Santos, Jota Quest, Alceu Valença e muitos outros. 
Quer conhecer mais sobre esse grupo carismático e talentoso? Quer ouvi-los? Eles tocam todo domingo ás 12:00 no bar Rio Butiquim aqui em Águas Claras.

Soda de Cranberry do Madero

Matrículas abertas para 
um ensino de qualidade

Final do ano chegando e já começamos a nos 
preocupar onde nossos fi lhotes irão estudar em 
2019. Como bons pais que somos, saímos em busca 
do melhor ensino, melhor estrutura, melhor propos-
ta pedagógica e melhor preço também. 

Essa saga por uma escola completa não é fácil, 
por isso, queria deixar a dica de uma creche-escola 

que visitei essa semana. Com uma estrutura física em formato de mini cidade, a Pezinho no Chão 
conta com um programa diferenciado na educação das crianças de 0 a 5 anos. Entre vários projetos 
educacionais eles realizam frequentes reuniões pedagógicas, usam técnicas de pintura nas ativida-
des psicomotoras, apresentam projetos literários, realizam visita na cozinha experimental e horta, 
possuem musicalização, ballet, judô e inglês.

E o preço? Novembro! Mês de Black Friday e eles estão com descontos para as matrículas. Quer 
saber mais? Agende sua visita. Vale a pena conhecer!

CENTRO DE ENSINO PEZINHO NO CHÃO - Telefone: 3542-1971

Meninas! Em nossa correria do dia a dia, o que 
acham de termos um ambiente que nos embeleze de 
maneira prática, com serviços de qualidade e preço 
justo? Maraaa né? Queremos e agora podemos! No últi-
mo dia 08, nossa cidade inaugurou o mais novo centro 
de beleza especializado em depilação a cera, design 
de sobrancelha e esmalteria. Pronto! Matamos três 
coelhos com uma cajadada só! Em um mesmo lugar 

depilamos, fazemos nossas unhas e sobrancelhas e o 
melhor... podemos levar os maridos vaidosos, já que 
a Depille-se também é especializada em depilação 
masculina.

De acordo com a proprietária Marcelli, sua linha 
especial de esmaltes (ESSEI e Granado) garante uma 
maior beleza e durabilidade das aplicações. O centro 
utiliza a cera morna, desenvolvida com uma com-

binação de cera de abelha com anestésicos naturais para 
diminuir o máximo de desconforto. E o melhor é que após 
a depilação eles aplicam um gel que refresca e alivia a dor! 
Tudo de bom! Senhooooor!

E para fi nalizar o look bafo, podemos fazer o design da 
sobrancelha com aplicação de Henna. Tudo em um único 
lugar! Bom demais né? Espero nos encontrarmos por lá e 
você me contar o que achou!

A praticidade da Depille-se Express

A musicalidade da banda Circulô
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Por Stéff any Santos

Por Patrícia Rebelo

 Nascido em Taguatinga, o 
jogador Ítalo Veras mudou 
para o Areal aos 4 anos de 
idade. Sua vida no esporte 

começou aos 6 anos quando entrou 
para o time do “Coração E Católi-
ca” onde, com o incentivo de um 
professor, ingressou na escolinha de 
futebol do Fluminense.

Na busca do sonho de se tornar 
um jogador de futebol profi ssional, o 
jovem passou a fazer testes (penei-
ras) para as categorias de base para 
diversos times pelo país, mas devido 
aos altos custos altos das viagens, ele 
precisou voltar para Brasília e passou 
a jogar e competir por vários times 
da capital como o Ceilândia e Gama. 

O Jovem jogador Ítalo Veras é um dos representantes do time 
de Águas Claras na Copa Brasília de Futsal

Garoto bom de bola
Após vários anos competindo no 

futebol de campo, Ítalo passou a jo-
gar futebol de salão (futsal) onde, 
atualmente, compete pelo time 
AJJR. A equipe foi convidada pela 
Administração Regional de Águas 
Claras para representar a cidade na 
Copa Brasília de Futsal. A competi-
ção trouxe um crescimento para o 
grupo pois chegaram, invictos, às 
oitavas de fi nal.

Hoje, Ítalo pretende continuar 
competindo fazendo carreira na 
modalidade esportiva da bola no pé 
“Amo muito o futebol. Pretendo jo-
gar por muitos anos ainda", declarou 
Ítalo realizado no esporte que esco-
lheu para viver.

O Pilates é um conjunto de 
exercícios criados pelo ale-
mão chamado Joseph Pilates, 
na década de 1920, que são 

realizados no Solo ou em Equipamen-
tos exclusivos, visando o controle e 
equilíbrio entre corpo e mente, de-
volvendo e restaurando a saúde de 

Para quem nunca praticou, os exer-
cícios de Pilates surpreendem pela 
suavidade, porque não têm alto im-
pacto como outras atividades físicas. 
O método ainda garante condiciona-
mento físico e pode ser usado para a 
reabilitação física ou como alternativa 
fi tness e até mesmo o emagrecimento 
e defi nição muscular.

A principal vantagem da prática é 
que ela é acessível a todas as pessoas, 
desde um atleta de alto rendimento 
até idosos com mobilidade reduzida. 
Crianças, gestantes, portadores de 
necessidades especiais e alunos com 
indicação de reabilitação também po-
dem praticar.

Sendo assim, pode-se dizer que 
tanto o Pilates Clássico, Pilates Con-
temporâneo quanto o Gravity Pilates 
são grandes aliados para a saúde do 
ser humano seja para a reabilitação 
ou para o condicionamento físico.

O equilíbrio entre corpo e mente através do Pilates
Conheça a técnica que tem melhorado a qualidade de vida de homens e mulheres em Águas Claras

dos músculos centrais do corpo (ab-
dômen, coluna e pelve).

Por isso, o Pilates mistura um trei-
no de força e fl exibilidade que ajudam 
a melhorar a postura, alongar e to-
nifi car os músculos sem exageros. Os 
exercícios do Pilates têm por objetivo 
focar na qualidade dos movimentos, e 
através disto não expondo o pratican-
te a lesões. Com as técnicas usadas 
além de saúde, força, equilíbrio o Pi-
lates tem o poder de trabalhar tam-
bém a saúde mental pois para o fazer 
é necessário concentração.

Uma variação do método clássi-
co é o Gravity Pilates. Um método 
moderno que proporciona uma aula 
dinâmica e motivadora. Os objetivos 
incluem consciência corporal, mobi-
lidade articular e hipertrofi a (mani-
pula-se carga, volume e velocidade). 
O Gravity também auxilia os prati-
cantes que buscam a prevenção da 
obesidade. 

Desde 2009 o estúdio Pilates Fit 
Club atua em Águas Claras com abor-
dagem clássica e moderna. O método 
conta com profi ssionais certifi cados e 
assim são capazes de promover, além 
da abordagem clássica em suas aulas, 
uma aplicação terapêutica do méto-
do Pilates. É o primeiro estúdio com 
o equipamento Gravity Brazil GSA na 
cidade.

indivíduos em condições patológicas 
assim como promovendo um aumen-
to da qualidade de vida para pessoas 
saudáveis.

É um método composto por exercí-
cios físicos e alongamentos que 

utilizam o peso do próprio 
corpo na sua execução. 

Além disso, o Pilates 
é também uma 

técnica de ree-
ducação do mo-

vimento que visa 
trabalhar todo o 
corpo, trazendo 
equilíbrio mus-
cular e mental.

O método 
trabalha vá-
rios grupos 
musculares ao 
mesmo tem-
po, através 
de movimen-
tos suaves 
e contínuos 
com ênfase 
na concen-
tração, no 
fortaleci-
mento e 
na esta-
bilização 
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O 
que você sabe sobre grupos es-
coteiros? Tenho que confessar 
que eu sabia muito pouco. In-
clusive, a imagem mais clássica 

de grupos escoteiros que eu tinha caiu 
por terra – os escoteiros brasileiros não 
montam banquinhas em parques ou luga-
res movimentados para vender biscoitos.

Mas, fora a dissolução do imaginário 
da venda dos biscoitos, alimentado por 
fi lmes e desenhos americanos, o mundo 
do escotismo é encantador e muito mais 
complexo do que eu imaginava.

Christiane Bubenick Lima (45) e Fa-
brício Rosse Lima (47), Chefes Escoteiros 
do Grupo Escoteiro Águas Claras (40°no 
DF) desmistifi caram e esclareceram mui-
tos estereótipos que rodeiam o universo 
do escotismo.

“Sabe aquela história de que ‘o que 
o menino não escuta em casa, vai pro-
curar no amiguinho da rua?’ A gente faz 
o trabalho do amigo da rua”, foi como 
sintetizou Christiane sobre o trabalho 
com as crianças e jovens escoteiros. O 
escotismo é um trabalho educacional 
que desenvolve seus membros no que 
diz respeito a valores e princípios. Os 
meninos e meninas escoteiros aprendem 
disciplina, lealdade, honestidade, fra-
ternidade e muitos outros princípios que 
acabam se tornando inerentes às ações 
de cada um.

Os grupos escoteiros encontram-se, 
normalmente, uma vez na semana, no 
caso de Águas Claras, nos sábados a 
tarde, mas realizam outros tipos de ati-
vidades em outros horários, ou ainda, 
que duram vários dias, como os acam-
pamentos. As atividades desenvolvidas 
seguem cronogramas pré-estabelecido 
em reuniões semestrais. 

As atividades rodeiam uma ação 
concreta futura. Caso no fi m do período 
o grupo vá realizar um acampamento, 
os encontros que antecedem esse mo-
mento são voltados à aprendizagem de 
fundamentos que serão essenciais no 
camping, como montar barracas, acen-
der uma fogueira, cortar lenha, enfi m, 
tudo que seja preciso saber para passar 
bem alguns dias em meio a natureza. “O 
objetivo é ensiná-los que não é preciso 
muito para viver.” disse Christiane.

O Movimento Mundial de Escotismo 
não prega uma religião, mas prega sim 
religiosidade. Nos encontros há o mo-
mento da oração, cada um com sua 
crença, e “Dever para com Deus” é um 
dos Princípios do Escotismo. Os meni-

nos, inclusive, tem a oportunidade de 
conhecer várias religiões através de vi-
sitas guiadas, para que saibam respeitar 
a opção do outro.

O movimento escoteiro é organizado 
em Grupos Escoteiros ou Seções Autôno-
mas, onde os Grupos são constituídos por 
uma Diretoria Chefe e integrantes de to-
das as idades, que variam de 7 a 21 anos, 
divididos em diferentes seções (faixas 
etárias): Lobinhos (de 7 a 11 anos), Esco-
teiros (de 11 a 15 anos), Sêniores e Guias 
(de 15 a 18 anos) e Pioneiros (de 18 a 21 
anos). Já as Seções Autônomas são cons-
tituídas de uma Diretoria e membros de 
apenas uma faixa etária, a criança ou o 
adolescente atingiu a idade limite, pre-
cisa procurar um Grupo ou outra Seção 
Autônoma para fazer parte. O número 
máximo de integrantes de cada seção 
varia de acordo com a faixa etária, va-
riando entre 25 e 30 crianças.

Quando o jovem atinge a idade limite 
de 21 anos e tem interesse em continuar 
fazendo parte do grupo escoteiro pode 
se tornar um Escoteiro Voluntário e assim 
assumirá ou a chefi a de uma tropa ou 

alguma outra atividade dentro do Grupo, 
seja administrativa, comissão de pais ou 
auxiliar de cozinha. 

“Voluntários são sempre bem vindos” 
ressaltaram Fabrício e Christiane. Um 
adulto que tenha interesse em tornar-
-se Chefe escoteiro deve ter reputação 
ilibada e passar por três níveis de trei-
namento: Preliminar, Básico e Avançado.

O trabalho do Movimento Escoteiro é 
muito bonito, porém está sempre esbar-
rando em questões políticas para conti-
nuar existindo. Em Águas Claras mesmo, 
alguns grupos estão sempre pleiteando 
com o governo seus espaços. O Grupo 
Águas Claras da Christiane e do Fabrício 
ministra suas atividades em uma sala ce-
dida pela administração do Metrô DF. De 
acordo com eles a relação com o Metrô 
é muito boa. “Caso precisemos realizar 
atividades em outros horários que não 
no sábado à tarde, avisamos com ante-
cedência e não há problema” contou Ch-
ristiane, mas às vezes o espaço se torna 
pequeno para tanto material e membros. 
“Temos difi culdades de fazer estoque de 
mantimentos e materiais por falta de 
espaço, nosso recurso é apenas para o 
básico e acabamos tendo gasto maior por 
não poder aproveitar promoção por não 
ter onde armazenar”. Antes de conseguir 
essa sala na administração do Metrô os 
materiais eram armazenados nas casas 
dos próprios membros do grupo. Um leva 
e traz sem fi m. 

Alguns outros grupos enfrentam, a 
cada mudança de governo, brigas para 
não perderem seus espaços para outras 
atividades que gerem capital para os 
cofres públicos. As famílias não podem 
contar com atividades educativas como o 
Escotismo oferecidas pelo governo, mas 

eles estão sempre querendo limar um 
trabalho tão importante em um mundo 
em que valores e princípios estão tão 
controversos. 

Christiane nos contou, ainda, que nos 
últimos dois anos os meninos do Grupo 
Águas Claras foram convidados pela Pri-
meira Dama do DF, Márcia Rollemberg, 
a ajudar na triagem de brinquedos arre-
cadados para doação no Natal. O Grupo 
Escoteiro foi chamado e elogiado por sua 
honestidade e dedicação a atividade.

Apesar de Águas Claras ter grande pú-
blico-alvo para o Movimento Escoteiro, 
os grupos acabam tendo que negar algu-
mas inscrições por superlotação, mas se 
você sentiu interesse em inscrever seu 
fi lho, ou inscrever-se como voluntário, 
pode acessar o site dos Escoteiros DF 
(www.escoteirosdf.or.br) para se inscre-
ver e conhecer mais sobre o movimen-
to. É possível também inscrever-se para 
abertura de novo Grupo ou Seção Autô-
noma da região, para mais informações 
sobre essa questão entre em contato 
com o Escritório da Região Escoteira do 
DF pelo telefone (61) 3039-3419.

O Escotismo encontrou grande 
público-alvo em Águas Claras

Por Stéff any Santos

Grande parte da população 

de Águas Claras se encaixa 

na faixa etária de participa-

ção de Grupos Escoteiros

Lei Escoteira

1. O escoteiro tem uma só palavra; sua 
honra vale mais do que a própria 
vida

2. O escoteiro é leal

3. O escoteiro está sempre alerta para 
ajudar o próximo e pratica diaria-
mente uma boa ação

4. O escoteiro é amigo de todos e irmão 
dos demais escoteiros

5. O escoteiro é cortês

6. O escoteiro é bom para os animais e 
as plantas

7. O escoteiro é obediente e disciplinado

8. O escoteiro é alegre e sorri nas difi cul-
dades

9. O escoteiro é econômico e respeita o 
bem alheio

10. O escoteiro é limpo de corpo e alma

"O objetivo é 
ensiná-los que 
não é preciso 
muito para 
viver." 
Christiane
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Por Vanessa Rodrigues

N
os quatro anos de Governo 
Rollemberg, as Administra-
ções Regionais passaram por 
um período de mudanças, re-

manejamentos e perdas de atribuições 
administrativas e políticas sem redução 
no número de servidores. Atividades 
como análise e autorização de obras, 
emissão de Licença de Funcionamen-
to para empresas, incentivo cultural e 
esportivo das cidades, antes realizadas 
pelas Administrações, hoje são de com-
petência das Secretarias do Distrito Fe-
deral. Até mesmo a Ouvidoria se tornou 
apenas um braço físico da ouvidoria ge-
ral do Governo do Distrito Federal. Esta 
imobilidade administrativa somou-se à 
retirada do poder fi scalizador das Ad-
ministrações, com a criação da Agên-
cia de Fiscalização (AGEFIS), ainda no 
governo Arruda, e à perda do poder de 
aprovar projetos arquitetônicos (com 
exceção de casas unifamiliares) que foi 
delegado à Central de Aprovações de 
Projetos do Distrito Federal, tornando 
a Administração Regional em um car-
tório, onde se registram queixas, de-
mandas e projetos que são submetidos 
a outros órgãos do poder executivo.

Administração Regional de 
Águas Claras

De acordo com a administradora 
regional de Águas Claras, Jerusa Ri-
beiro, a reestruturação das adminis-
trações gerou uma diminuição de suas 
atribuições, mas não impactou em suas 
responsabilidades políticas e adminis-
trativas. “Continuamos trabalhando 
para melhorar as condições de vida 
de nossos moradores”, afi rma ela, re-

 A realidade das Administrações Regionais

Além da folha de pagamento, ainda 
esse ano, a Administração gastou mais 
de R$ 90 mil no convênio com a Funda-
ção de Amparo ao Trabalhador Preso. 
Através deste contrato, pessoas que 
cumprem penas trabalham para os ór-
gãos públicos em troca de um pequeno 
salário e a diminuição de suas penas. 
São esses apenados que fazem o tra-
balho pesado da Administração, como 
a limpeza de bocas-de-lobo, pequenos 
reparos nas vias e calçadas da cidade. 

Reestruturação

O recém-eleito governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis Rocha, prometeu 
uma reestruturação nas Administrações 
Regionais, dando maior autonomia e 
atribuições ao órgão. A primeira me-
dida já foi anunciada: a realização de 
concurso público para a ocupação dos 
cargos nas cidades, o que torna os ser-
viços administrativos mais confi áveis, 
transparentes e efi cientes. Afi nal, para 
os cargos comissionados não há nenhum 
tipo de seleção, sendo alguns cargos 
ocupados majoritariamente por conta 
da relação política e não pela compe-

Reestruturadas pelo governo Rollemberg, as Administrações perderam a autonomia administrativa e política

lembrando as obras concluídas na ci-
dade entre 2016 e 2018. “Construímos 
algumas praças, implantamos o posto 
de vacina, inauguramos as linhas cir-
culares e construímos os Parcões e as 
quadras poliesportivas”.

com 99 servidores lotados no órgão, 
sendo 37 concursados e os outros 62 
comissionados sem vínculo com o go-
verno, indicados politicamente. Alguns 
desses cargos comissionados (aproxi-
madamente 8) têm pré-requisitos es-
pecífi cos, conforme Regimento Interno 
das Administrações Regionais criado em 
2016, como formação superior, advo-
gado, engenheiro. 

"Continuamos 
trabalhando 
para melhorar 
as condições de 
vida de nossos 
moradores"

Ainda segundo Jerusa, a complexi-
dade das funções das administrações 
não mudou, o que justifi ca o alto cus-
to da folha de pessoal, que, somen-
te esse ano, já soma a quantia de R$ 
7.347.108,26. “A Administração precisa 
de engenheiros, arquitetos, advogados 
e outros diversos servidores efetivos 
qualifi cados que têm uma remunera-
ção diferenciada para exercer suas 
funções. Analisar os projetos para dar 
habite-se, analisar a viabilidade de li-
beração de alvará são responsabilida-
des muito sérias", enfatizou a adminis-
tradora. Hoje, a Administração conta 

Jerusa Ribeiro

a nomeação de administrador regional 
de uma lista tríplice escolhida pelos mo-
radores de cada cidade, mas segundo o 
novo titular da Casa Civil a partir de ja-
neiro, Eumar Novacki, há “difi culdades 
operacionais” em realizar esse modo 
nas eleições. Ele está analisando as pro-
postas sobre o tema, mas acredita não 
ser possível concretizar a medida de 
imediato. “Se não fi zermos no primei-
ro ano, faremos até o último. O certo é 
que, nesta gestão, não vamos trabalhar 
com negociação de facilidades”, afi r-
mou Novacki. “Último” é a senha para 
que a eleição não se realize como foi o 
caso do governador Rollemberg que já 
tinha feito essa promessa de campanha. 

As listas que circulam pela internet 
com uma suposta lista de candidatos a 
administrador regional não deverão ser 
consideradas pelo governador, já que, 
em entrevista, no último dia 16, Ibaneis 
descartou a possibilidade da escolha do 
novo administrador pela população. “Eu 
mesmo vou escolher quem vai adminis-
trar cada cidade, após conversar com 
todos os partidos e representantes das 
regiões”, explicou ele, prometendo cui-
dar pessoalmente do assunto.

tência. Porém, pode gerar mais custos, 
já que o servidor público concursado 
tem direito a benefícios que o comis-
sionado sem vínculo não tem. 

A outra grande medida, esperada 
pela população, é a nomeação do novo 
administrador regional da cidade. Du-
rante a campanha, o então candidato a 
governador incluiu entre suas bandeiras 

Jerusa Ribeiro, administradora de Águas Claras
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CÂMARA EM
MOVIMENTO
CÂMARA EM
MOVIMENTO

A CÂMARA VAI ATÉ VOCÊ.
A Câmara Legislativa vai até a sua cidade para ouvir  
você, conhecer suas demandas e suas necessidades. São 
realizadas sessões extraordinárias com a participação da 
população e representantes do Poder Executivo.
Já foram realizadas em 9 cidades, com o envolvimento de 
1.905 pessoas e 80 indicações ao Executivo.

/CamaraLegislativaDoDistritoFederal cl.df.gov.br

@ComunicaCLDF youtube.com/TVWebCLDF

Conheça as ferramentas para você 
acompanhar o trabalho da CLDF.

Acesse cldfcomvoce.com.br

Baixe o aplicativo CLDF NA SUA MÃO.
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Quem me conhece sabe que eu 
falo muito, mas não consigo nem come-
çar a descrever como é o restaurante 
Mayuu, o japonês mais sofi sticado de 
Águas Claras. A começar pela decoração, 
literalmente indescritível do local. Você 
entra na expectativa e sai fascinada.

O Mayuu já entra com a credencial 
de ser um dos restaurantes da chef Li-
dia Nasser, que é proprietária também 
do Empório Árabe, Dolce Far Niente e 
a nova hamburgueria da cidade, Dólar 
Furado Burguer. Todos os restaurantes 
vivem lotados e têm uma gastronomia 
variada e estimulante. 

A carta de vinhos e saquês que faz a 
harmonização perfeita com os pratos é 
enorme e variada. Mas o que gostei mesmo 
foi o Ginger Ale, uma água gasosa aroma-
tizada, com a fruta que você quiser, mis-
turada com gengibre. É D E L I C I O S O! E 
eu nunca tinha experimentado uma ideia 
tão simples e saborosa.

CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

 Como se diz hmmmmm em Japonês?

O sushiman do Mayuu traz a delicade-
za no cardápio, que mistura o tradicional 
com o contemporâneo. O rodízio, criado 
por ele e aprovado por Lidia, é de se 
deliciar por dias e dias só nas lembran-
ças que a experiência traz. Isso mesmo, 
o Mayuu é uma experiência para todos 
os sentidos, do olfato, passando pelo vi-

sual da decoração inovadora do espaço 
e indo, claro, ao paladar, que fi ca pelo 
menos um mês nas papilas gustativas.

O cardápio é pra todos os gostos, tem 
a la carte, rodízio, prato quente, vege-
tariano, só peixe, yakissoba, tempura, 
enfi m... Ufa... 

Todos os dias o sushiman cria algumas 
iguarias na hora para alegria dos aprecia-
dores da boa cozinha japonesa. O lugar, 
sofi sticado, tem um ambiente muito aco-
lhedor e você pode ver os pratos sendo 
preparados na hora, pois a cozinha é uma 
ilha no meio do restaurante.

O camarão imperial é empanado na 
massa de batata, robatas, harumakis. E 
tem pratos para quem aprecia a culinária 
japonesa, mas não quer comer peixe cru, 
fi lé com arroz japonês e várias outras op-
ções de te deixar de queixo caído, como 
guioza de vários recheios.

Começamos pela entradinha charmo-
sa – Nordestino – que é um Joy envolto 
em arroz, salmão cream cheese e queijo 
coalho, maçaricado e por cima as caldas 
doces, morango, kiwi ou maracujá. Baba, 
baby, baba... 

E o Ceviche, prato peruano de pei-
xe cru marinado em suco de limão. Aí o 
Tartare – salmão batidinho com gengibre, 
com pimenta biquinho, azeite e raspas 
de limão siciliano.

Aí veio o Vieira on Fire... Meu Jesus 
amado! Livra-me do pecado da gula pelo 
amor de Deus!!! São vieiras que vem no 
purê de mandioquinha (batata baroa), 
acompanha ovas de Masago.

Ainda veio sashimi maçaricado, joe 
de alho, e inúmeros pratos que poderia 
descrever na edição inteira do jornal. 
Cada sabor nunca experimentado antes. 
Parecia que estava em um daqueles res-
taurantes que você coloca a venda e vai 
testando os pratos. Cada um melhor do 
que o anterior. 

As sobremesas, ah, as sobremesas... 
Baseado no desenho Dragon Ball, o chef 
criou várias delícias, onde cada esfe-
ra tem um sabor diferente. Esse glo-
bo gigante é uma camada fi níssima de 
chocolate branco e com uma calda de 
chocolate quente espalhada em T, ela 
se abre como uma fl or para revelar uma 
panacota de wassabi, que é a raiz forte 
da culinária japonesa (uma espécie de 
fl an). Genteeeeemmm. Vocês não fazem 
ideia do que é essa sobremesa! Inesque-
cível... E lindaaaaaaa! Vale a pena ver o 
show de ver o chocolate abrindo como 
uma pétala.

Se você ainda já foi ao Mayuu, e nun-
ca conseguiu chegar à sobremesa, vale a 
pena ir lá só pra degustar essa e outras 
esferas de sobremesa que fazem deste, 
defi nitivamente, um dos melhores res-
taurantes que já entrei na vida!

Ah, e só mais uma coisinha, quem vai 
ao Mayuu pode optar por comer comida 
japonesa, árabe ou italiana, todas feitas 
pelas mãos das monjas indianas do Impé-
rio Gastronômico criado por Lidia!

SERVIÇO:

RODÍZIO TODOS OS DIAS:

2ª a 5ª feira no jantar – R$75,90 

6ª, sábado e domingo no almoço

e jantar – R$82,90 

FUNCIONAMENTO:

2ª a 5ª feira: das 18:00 a 00:00

6ª a domingo: de 11:30 às 15:30

                    de 18:00 a 00:00

Endereço: Av. Castanheiras, 1060
                         Ed. Villa Mall

Tel: (61) 3382-0927

Instagram/Facebook: @mayuusushi

Mayuu Sushi



Saiba mais em:
bsbprontaprofuturo.df.gov.br

COM TODA DEDICAÇÃO, HONESTIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ÚLTIMOS ANOS 
DE GOVERNO, MUITA COISA PÔDE SER FEITA PELO DESENVOLVIMENTO DE BRASÍLIA:

 Criação da Delegacia de Combate à Corrupção

 Lançou o Portal Dados Abertos, para controle social 
e transparência

 Cortou mais de 4.000 cargos comissionados

 Infraestrutura em Sol Nascente, Porto Rico 
e Buritizinho

 Pagamento em dia do salário dos servidores

 Desobstruiu 44,4 milhões de m2 de áreas tomadas 
ilegalmente

 Garantia de água pelos próximos 50 anos com 
as obras de captação do Lago Paranoá, Bananal 
e Corumbá

 Agilidade no atendimento, com a implantação 
do Instituto Hospital de Base

 Ampliação de 67,8% da cobertura da Estratégia 
Saúde da Família

 Desativação do lixão da Estrutural, o segundo 
maior do mundo

 Coleta seletiva em 26 regiões administrativas

 Inauguração do Aterro Sanitário de Brasília

 Entrega do Bloco 2 do Hospital da Criança, 
com 202 leitos e 38 salas de UTI

 Lançamento do aplicativo Amamenta Brasília

 75 mil estudantes atendidos pelo 
Programa #BoraVencer

 R$ 143 milhões investidos no Programa de Descentralização 
Administrativa e Financeira em 2018

 Mais de 10 mil novas vagas com a inauguração de 9 Centros 
Interescolares de Línguas

 Todas as crianças de 4 a 5 anos inscritas 
no 156 foram atendidas

 Inauguração do Parque Tecnológico – Biotic

 200 mil pessoas serão beneficiadas com as obras 
do Trevo de Triagem Norte

 Mais de 63 mil escrituras entregues e 5,5 mil lotes 
em condomínios regularizados

 3 novas estações de metrô em obras

 Menor índice de homicídios dos últimos 29 anos

 Orla Livre: 1,7 milhão de m² desobstruídos

 Implantação do Bilhete Único e da biometria facial

 Lançamento do Plano de Ciclomobilidade, com 
ampliação de ciclovias e oferta de bicicletas compartilhadas

 Manutenção e reforma de equipamentos culturais

 Inauguração de 3 Centros de Artes e Esportes Unificados

 R$ 52,2 milhões investidos no Fundo de Apoio à Cultura

 Criação do Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio

 Nomeou mais de 15 mil servidores aprovados 
em concursos

 700 mil pessoas beneficiadas com a entrega 
de 17 terminais novos e reformados

 Economia e segurança para a população com a troca 
de 8.432 lâmpadas antigas por lâmpadas de LED

 13 mil novas vagas de educação infantil com 
a entrega de 28 novas creches e 18 escolas

Heloísa da Silva Pinto


