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Queremos sua participação!
Nosso jornal é um espaço democrático e produzido 

para você leitor! Com sua participação abordaremos 

temas relevantes para seu dia a dia, condomínio e 

comunidade! Envie sugestões de pauta, reclamações, 

elogios, denúncias, fotos e vídeos através do WhatsApp. 

Acesse o QRCode ao lado e participe!

E X P E D I E N T E

Que tal um cineminha?

Por Vanessa Rodrigues | Críticas, dúvidas e sugestões de pauta: contato@aguasclarasmidia.com.br

Águas Claras A coluna que traz a cidade até você

pegue essa 	Açaí Miragem do @imperio.acaipastelaria

	Burger Esmagador da @wolfburgerbsb

	Love iluminado da Casa e Festas

O sabor do contraste:
Fondue de chocolate com o Flor de Sal

Gente! Que tal uma opção de sair de casa?! De carro né? Mas está valendo. Nosso 
cine Drive-in está funcionando a todo vapor, seguindo as regras de segurança e saúde 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). A opção de filmes varia entre adultos e 
infantis, em dias e horários variados. A lanchonete não está funcionando, mas quem 
quiser, pode pedir o lanche pelo aplicativo e pedir para entregar lá. Muito legal né? 
Para saber horários, filmes e normas de segurança, acesse o site: cinedrivein.com.
Veja as medidas de restrição do Cine:

• É obrigatório permanecer dentro dos veículos

• É obrigatório respeitar a distância de uma vaga entre os carros

• Somente será permitida a entrada de uma pessoa por vez no banheiro, 
devendo ser mantida a distância na fila

• É obrigatório o uso de máscara durante os deslocamentos para uso dos 
sanitários

• O cine Drive-in fornece álcool gel para uso dos clientes e funcionários

• A lanchonete não está funcionando

Programe-se:

Endereço: Área Especial do Autódromo – Asa Norte

De segunda a quinta: inteira R$28 e meia-entrada R$14

De sexta-feira a domingo: inteira R$30 e a meia-entrada R$15

Genteeee! Para tudooo! Não precisa mais 
procurar o presente ideal para seu amor.  
Não estou falando de qualquer presente, 
estou falando de expressão do amor, cari-
nho, cuidado em forma de caixas, cestas 
e mimos. Estou falando da @caixaalecrim.

Conheci a Soraia e não só me encantei por 
seus produtos, mas por sua história. O fon-
due que ela faz é receita de família, daque-
las bem saborosas, caseiras que dão uma 
maior cremosidade ao chocolate. Juro que 
prometi guardar segredo, mas receita de fa-
mília é sagrada, né mores? E mais!  O sabor 
desse chocolate vem acrescido de uma pita-
da de café e a leveza e requinte da flor de 
sal, que são os primeiros cristais de sal que 
se formam nas superfícies das salinas, o que 
faz desse ingrediente, uma iguaria. Imagine 
o contraste de sabores entre o doce e o sal! 
Hum...E a panquequinha então? Feita pela 
própria Soraia com aveia, mais segredinhos 
culinários e muito carinho! Sem falar na ma-
téria-prima que é escolhida a dedo.

Quer presente melhor que retrate seu amor? 
Único, exclusivo e personalizado. Isso mes-
mo! Ela personaliza como você quiser! Co-
res, tons, doces e sabores. Nesse dia 12, 
surpreenda seu amor e deixe-se surpreen-
der! O amor está no ar, na unicidade, na 
exclusividade, na @caixaalecrim.

DECLARE O IR 2020 

DE FORMA CORRETA

COM QUEM ENTENDE

DO ASSUNTO.

AQUI VOCÊ CONTA COM PROFISSIONAIS 
EXPERIENTES E COMPETENTES.

Ferreira e Pacheco
CRC-DF 002834-0 

LIGUE: (61) 99943-9897
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Virou Destaque
Gente da GentePor Brunna Feitosa

Modelo plus size Camila Bretas conta sobre 
sua trajetória, bullying e inspirações

A modelo, moradora de Águas Claras, está concorrendo ao concurso New Plus Model Brasil como semifinalista do DF

A modelo Camila Bretas dos San-
tos, de 37 anos, nascida em Bra-
sília, mora em Águas Claras há 

mais de oito anos, é divorciada e mãe 
das gêmeas, Beatriz e Valentina de 4 
anos de idade. É professora do Instituto 
Federal de Brasília, Campus Brasília e 
atua no curso técnico em Eventos.  

Além disso, está concorrendo nesse 
momento ao concurso chamado New 
Plus Model Brasil, é semifinalista do DF 
e concorre com mais 2 representantes 
também do DF.

Carreira de 
modelo 

“Comecei como modelo aos 15 anos 
de idade. Na época fiz dois cursos na 
área, um no Clube de Previdenciários e 
outro na agência Giceci, agência de mo-
delo da época”, contou Camila Bretas.

Os cursos contemplam técnicas de 
boas maneiras, etiqueta social, passa-
rela, e maquiagem. Depois do término 
do curso não conseguiu trabalhos como 
modelo. O sonho ficou guardado por 
anos.

Ano passado, com o fim de um rela-
cionamento e sem autoestima, resolveu 
fazer uma postagem em um grupo de 
Mães e Amigas de Águas Claras pedindo 
indicação de um fotógrafo, “Queria me 
presentear com uma sessão de fotos”, 
disse Camila.

Estava com a autoestima baixa e foi 
presenteada não só com uma sessão de 
fotos, mas com sessões de bronzea-
mento solar, e com muita solidarieda-
de das mulheres que comentaram com 
apoio ao seu pedido. Na época mais de 
100 comentários publicados.

Inspirações 
“Tenho sim grandes inspira-

ções. Comecei a ser inspirada por 
um programa chamado "Beleza 
GG", onde três grandes influen-
cers da área começaram uma sé-
rie falando sobre o mercado plus 
size”, falou a modelo.

As modelos Fluvia Lacerda, 
Mayara Russi e Denise Gimenez 
são estrelas da atração e prome-
tem quebrar qualquer preconcei-
to e rótulos que surgem em torno 
do público plus size, mostrando 
tudo o que acontece em seus 
cotidianos. “Hoje temos muitas 
referências importantes no mer-
cado da moda”, finalizou Camila 
Bretas.

“Foi um sucesso as fotos. Fiz o bron-
zeamento solar e a partir disso fiquei 
motivada em buscar o sonho que tinha 
com 15 anos. Resolvi entrar em uma 
agência de modelo para atua-
lização em um curso 
de modelo. Meu in-
tuito era resgatar 
a minha autoes-
tima”, lembra a 
modelo.

Para Ca-
mila Bretas 
a experiência 
foi excelente. 
Ela fez o curso 
e se encantou 
novamente com 
aquele sonho 
adormecido há 
anos. Foi quando 
uma amiga e acu-
punturista de Águas 
Claras, Aylla Gomes  
sugeriu olhar concursos 
de modelo plus size e se 
interessou pela propos-
ta. Desde então parti-
cipou de dois concur-
sos de Miss Plus Size.

O primeiro foi o 
Miss Plus Eco Distrito 
Federal, Camila re-
presentou Brasília em 

um Concurso realizado em Manaus. O 
concurso aconteceu no dia 12 de outu-
bro de 2019, a modelo ficou no top 6, 
foram 26 concorrentes, uma represen-
tante de cada Estado, foram ao todo 
27 contando com o DF.

“Ganhei uma faixa de Miss Plus 
Fashion 2019”, contou a modelo Ca-
mila Bretas. O segundo concurso foi o 
Plus Model Brasil realizado em Join-

ville, Santa Catarina, foi finalista 
de Brasília. Nesse, que é um con-

curso realizado pela grande  
influencer, Aline Zattar, não 

foi classificada entre as 
premiadas. O concurso 
foi realizado no dia 23 
de novembro de 2019.

E por fim, partici-
pou do Miss Plus Size 

Nacional 2019, o con-
curso foi realizado no Rio 
de Janeiro no dia 30 de 

novembro de 2019.

Bullying 
“Sempre fui alvo de bullying. 

Sempre ouvi que tinha um rosto 
bonito, mas precisava emagrecer. 
Já ouvi que sou falsa magra, pois 
como tenho 1.80m  não parece que 
peso 97 kg, ou que visto o mane-
quim 46”, lembra Camila.

Segundo Camila Bretas, as 
pessoas desconhecem o concei-
to de plus size e acabam dizendo 
que ela não é gorda, por isso não 
ganha os concursos, sempre sou- 
alvo de bullying ou de precon-
ceito. Principalmente pela falta 
de conhecimento do termo plus 
size.

Sempre fui alvo de 

bullying. Sempre ouvi 

que tinha um rosto 

bonito, mas precisava 

emagrecer. Já ouvi que 

sou falsa magra, pois 

como tenho 1.80m  

não parece que peso 

97 kg, ou que visto o 

manequim 46.

Camila
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Com a pandemia do coronavírus, 
os bares e restaurantes foram 
fechados com decreto para con-

ter o aumento da contaminação entre 
a população, o que resultou no aumen-
to da demanda do delivery. Mas aí fica 
o questionamento: os condomínios re-
sidenciais podem proibir a entrada dos 
entregadores?

A restrição à entrada de entrega-
dores em alguns condomínios não é 
novidade. Antes mesmo da pandemia, 
moradores de residenciais da cidade 
já deveriam receber as encomendas 
no hall da portaria, impedindo assim 
o acesso de entregadores aos aparta-
mentos. Mas com a pandemia cuidados 
extras tiveram que ser tomados como 
a colocação de álcool em gel nas áreas 
comuns, limpeza e higienização cons-
tante dos elevadores, isolamento das 
áreas de lazer, entre outras medidas. 

À época, esta proibição causou mui-
tos conflitos entre moradores e por-
tarias, no entanto, as portarias dos 
edifícios residenciais vêm cumprindo 
à vera o regulamento interno dos con-
domínios, que está de acordo com o 
Código Civil brasileiro, que visa trazer 
mais segurança aos condôminos, ain-
da mais agora com novas normas de 
adequação.

É o caso da residencial Flor do Cer-
rado onde é permitida a entrega da en-
comendas na porta dos apartamentos, 
mas após o surgimento da pandemia do 

Por Meiriane Soares

novo coronavírus, a síndica Mariânge-
la Gonçalves adotou, como medida de 
proteção para seus condôminos, que as 
entregas fossem depositadas em uma 
mesa na portaria, para que os morado-
res que se sintam seguros possam pegar 
suas encomendas sem contato com os 
entregadores. A grande maioria dos pe-
didos são pagos pelo aplicativo, o que 
permite que os porteiros coloquem as 
encomendas no elevador para que o 
morador possa buscar em seu próprio 
andar ou retirá-los na área comum. 
"Nós não tivemos problemas com essa 
decisão. Os moradores daqui são bem 
conscientes e responsáveis e aderiram 
aos novos protocolos”, diz Mariângela.

Seguindo a linha do Flor do Cerra-
do, o residencial Porto das Águas, que 
antes permitia entregas nos aparta-
mentos, hoje, passou a adotar que as 
entregas sejam realizadas apenas na 
portaria.  A moradora Mishelly Coelho 
concordou com a decisão, pois avalia 
que a medida traz mais proteção "Está 
funcionando, pois evita o contato de 
pessoas de fora nas áreas internas do 
prédio, diminuindo a chance de conta-
minação. Fora que os próprios aplicati-
vos estão sugerindo diversas formas de 
entrega, como encontrar o entregador 
na calçada e dão dicas de higienização 
das embalagens", justifica.

Em outros condomínios a entrada 
dos entregadores já era restrita antes 
mesmo da pandemia, como é o caso do 
condomínio My Life Style, onde obri-

gatoriamente os moradores tinham 
que retirar as encomendas na porta-
ria. Para a moradora Fernanda Lima 
a decisão do condomínio atrapalha a 
comodidade dos moradores. "Se antes 
a questão era a segurança dos morado-
res, eles poderiam reter o documento 
do entregador enquanto ele estivesse 
dentro do condomínio para fazer a en-
trega na porta. E neste momento de 
pandemia não vejo problema, porque 
as empresas de entrega estão toman-
do todo cuidado com as embalagens e 
com os motoboy’s e aqui na portaria 
tem álcool em gel para eles usarem”, 
afirma a moradora.

Medidas como esta geram bastan-
te discussão dentro dos condomínios, 
ainda mais na atual situação, já que 
estas decisões afetam os direitos a pro-
priedade individual de cada morador 
que tem por direito permitir a entrada 
de quem quiser no condomínio. E por 

outro lado tem o direito a segurança da 
coletividade, que é uma obrigação do 
condomínio. Uma opção para os condo-
mínios é o "entregador interno", onde 
um funcionário do próprio condomínio 
recebe as encomendas na portaria e 
faz a entrega na porta dos moradores. 

Nicson Vangel, especialista em as-
suntos condominiais e proprietário da 
administradora de condomínios Âncora, 
esclarece que essas decisões devem ser 
tomadas em assembleia onde a opinião 
da maioria prevalece. "Se em assem-
bleia o condomínio decidiu pela restri-
ção, o direito coletivo prevalece sobre 
o individual", afirma Nicson. 

O condomínio pode também optar 
por soluções tecnológicas que auxiliem 
nestas questões para que todos se be-
neficiem. Mas estas solução acarretam 
em custos para os condomínios, o que 
leva ao aumento das taxas para os con-
dôminos.

Os estudos indicam que os condo-
mínios permanecerão com estas regras 
mesmo depois da quarentena, pois en-
quanto não houver uma vacina ou tra-
tamento para o novo coronavírus, os 
cuidados nos ambientes sociais deverão 
permanecer para o bem de todos.

“O importante neste momento deve 
ser pensar no bem da comunidade em 
geral e colaborar para que a comunida-
de possa sair desta situação melhores 
e mais solidários”, finaliza.

Como receber
o delivery?
Medidas de segurança tomada 

por condomínios em tempos de 

pandemia divide opinião entre 

moradores

Se em assembleia o 

condomínio decidiu 

pela restrição, o 

direito coletivo 

prevalece sobre o 

individual.

Nicson Vangel
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Por Stéffany Santos

É sabido que o Brasil está em meio 
a uma crise sanitária causada pelo 
novo Coronavírus (Covid-19).

O Covid-19 tem por característica 
ser mais pesado que o tradicional vírus 
da gripe. Por isso, seu contágio não é 
feito pelo ar, mas sim por contato. O 
vírus propagado no ambiente se depo-
sita em superfícies e em objetos e ter 
contato com eles as pessoas acabam 
se contaminando. 

Apesar de o Distrito Federal (DF) 
ter sido o primeiro estado a tomar 
medidas preventivas contra o vírus, 
como o fechamento do comércio e o 
isolamento social, os números de ca-
sos diários continuam aumentando. E 
com a reabertura de parte do comér-
cio é importante aumentar ainda mais 
os cuidados com a higienização, não 
só das mãos, roupas e objetos, como 
também dos ambientes.

O Grupo Conceito, que já traba-
lhava com limpeza, dedetização e 
conservação desde 2015, aprimorou 
seus serviços para atender as novas 
necessidades de sanitização de am-
bientes provocada pela pandemia do 
Coronavírus e, agora, também é Dou-
tor Ozônio . 

O grupo adquiriu equipamentos Dr. 
Ozônio que sanitizam ambientes com 
gás ozônio, o qual destrói a capa pro-
teica que envolve o vírus do Covid-19 
e o torna inativo. Além de sanitizar 
totalmente o ambiente contra vírus, 
o ozônio também elimina bactérias, 
fungos, ácaros, mofos ou qualquer tipo 
de agentes patogênicos. 

“O equipamento Dr.Ozônio captu-
ra o oxigênio (O2) do ambiente, que 
passa por um plasma a frio, tem suas 
moléculas quebradas e é transformado 
em ozônio (O3)” – explicou Sérgio de 
Lucca da Doutor Ozônio.  Não é usa-
da nenhuma substância química para 
criar a formulação, o que garante uma 
sanitização totalmente livre de subs-
tâncias infectantes e não danifica ne-
nhum objeto ou superfícies. 

A sanitização por ozônio é indicada 
para qualquer tipo de ambiente fecha-
do como comércios, clinicas, consul-
tórios, escolas, empresas, escritórios, 
hotéis, berçários, teatros, residências, 
hospitais, indústrias, cinemas, acade-
mias, bancos e também para veícu-
los. Boa dica para quem trabalha com 
transporte de passageiros, incluindo 
ônibus de transporte coletivo.

Por não usar nenhum componente 
químico, o ozônio não apresenta ne-
nhuma contraindicação. Até porque, 
após 40 minutos que foi lançado no 
ambiente para sanitização, o ozônio 
volta a se tornar oxigênio, o que o 
torna uma opção, até mesmo, para 
pessoas alérgicas, inclusive, ajuda 
as pessoas com alergias e problemas 
respiratórios, pois, além de sanitizar 
o ozônio purifica o ar. 

A sanitização por ozônio previne o 
contágio por diversas doenças e pro-
cessos alérgicos respiratórios e ainda 
evita a formação de bolores e odores 
desagradáveis em roupas, móveis, car-
petes, tapetes, cortinas, travesseiros, 
colchões e objetos.

A indicação de sanitização por ozô-
nio é para qualquer tipo de ambiente, 
inclusive aqueles que tem acervos ou 
objetos delicados, pois não danifica, 
nem causa manchas em nenhum tipo 
de objeto ou superfície. A indicação 
de periodicidade da sanitização é, em 
ambientes comerciais, de muita circu-
lação de pessoas, em média uma vez 
por semana, ou no máximo a cada 15 
dias. Pois, assim que o ozônio volta 
a ser oxigênio o ambiente sanitizado 
está susceptível a contaminação caso 
entre alguém infectado.

Para mais informações sobre a sani-
tização por ozônio, você pode procurar 
a Doutor Ozônio. O valor do serviço de-
pende da metragem do ambiente e pode 
ser orçado por telefone ou com visita 
técnica (sem custo) pré-agendada .

SERVIÇO:

Doutor Ozônio

https://conceitodf.com.br/

Tel: (61) 3573-1710

 (61) 99830-8213 (whatsapp)

Instagram: @doutor.ozonio

Email: dr.ozoniobsb@gmail.com

Sanitização por ozônio é a melhor 
opção para purificar o ambiente

Em tempo de Coronavírus elimine qualquer contaminação do ambiente através da 
Sanitização por Ozônio com a Doutor Ozônio

O equipamento 

Dr.Ozônio captura 

o oxigênio (O
2 
) do 

ambiente, que passa 

por um plasma 

a frio, tem suas 

moléculas quebradas 

e é transformado em 

ozônio (O
3 
).

Sérgio de Lucca
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Grupo adaptou estrutura de acampamento para que a população pudesse higienizar as mãos

O Grupo Escoteiro Ave Branca, de 
Águas Claras, instalou, volunta-
riamente, um sistema de pias na 

Praça da Estação Águas Claras. O objeti-
vo é permitir que as pessoas que passam 
pelo local possam higienizar as mãos.

não puder ter um álcool em gel sempre 
a mão?

Foi, pensando em atender essas ne-
cessidades, que o grupo escoteiro se 
mobilizou para adaptar uma estrutura, 
que eles já usavam nos acampamentos, 
para se tornar mais acessível e durável 
e que pudessem ajudar a população a 
higienizar as mãos mesmo fora de casa.

Rafael Moraes, 35 anos, membro do 
grupo escoteiro Ave Branca nos contou 
que a escolha do local (próximo a Es-
tação Águas Claras) foi pela logística, 
pois é um lugar acessível e com grande 
circulação de pessoas. 

“Conseguimos o apoio da Administra-
ção de Águas Claras, do Corpo de Bom-
beiros, da Associação de Moradores e al-
guns empresários para reposição da água 
e doação de sabonetes” – disse Rafael. 

Em vídeo da administração a estru-
tura foi nomeada de “Estação Lava suas 
Mãos”, o administrador, Chicão, inclu-
sive, fez uso da estrutura junto a sua 
equipe enquanto faziam visitas técnicas 

pela cidade. O Corpo de Bombeiros tem 
feito a reposição da água da estrutura, 
que conta com um reservatório com ca-
pacidade de 310L. 

Segundo Rafael, a capacidade do re-
servatório permite atender em média 500 
pessoas e enquanto o isolamento estava 
mais rígido, o reabastecimento estava 
sendo feito aproximadamente uma vez 
por semana. O que dá a entender que a 
população está tendo um uso consciente 
dos recursos da estrutura.

Entregadores, que provavelmente 
não teriam outro recurso para higieni-
zar as mãos, têm feito uso frequente 
da estrutura. 

O grupo Ave Branca criou uma vaqui-
nha virtual para arrecadar recursos para 

manter a estrutura e fazer outra estação 
em outro ponto. Na própria estrutura há 
um QRCode para doação. A vaquinha ren-
deu e foi possível fazer, não uma, mas 
duas novas “Estações Lave suas Mãos”, 
uma na Estação Concessionárias e outra 
na Estação Arniqueiras. Nas novas esta-
ções os reservatórios tem capacidade 
para 500L de água. 

Com a reabertura do comércio a ex-
pectativa é de que aumente o fluxo de 
pessoas e a necessidade delas de higie-
nizar as mãos. Em dias normais, a esti-
mativa de pessoas, só na Estação Águas 
Claras, é de 10 mil usuários. Nesses dias 
em que, mesmo com a reabertura do co-
mércio, a recomendação é permanecer 
em casa, estima-se um fluxo de três mil 
pessoas por dia, só nessa estação. 

A recomendação continua sendo, se 
puder, fique em casa. Mas se precisar 
sair, lembre-se de sempre higienizar as 
mãos com águas e sabão ou álcool em 
gel. O grupo escoteiro Ave Branca deu a 
contribuição deles com a estrutura em 
espaço público, dê a sua cuidando da 
sua saúde. 

Grupo Escoteiro instala pias em espaço 
público de Águas Claras

Por Stéffany Santos

Por Stella Domênico | Produtora cultural, cinéfila das boas e ama os animais

Papo Reto

Nunca serei astronauta da Nasa nem 
vou viajar para a Lua. Não vou ver 
a terra azul e redonda do ponto 

de vista de uma cápsula espacial ou pas-
sear pelas crateras geladas onde habita o 
coelho que todo apaixonado vê. Também 
não serei primeira bailarina do Teatro 
Municipal de São Paulo ou de qualquer 
outra Cia importante do mundo. Meus 
braços não vão voar ao som do Lago dos 
Cisnes. Nunca serei modelo de passarela 
em Milão, Paris ou Londres ou terei meu 
rosto representando a beleza ideal dos 
produtos Lancôme. Também não serei ân-
cora do Jornal Nacional nem de qualquer 
outro veículo de informação ao redor do 
mundo. Não serei Miss Universo nem prin-
cesa de um reino europeu, portanto não 

vou usar coroa ou acenar com as mãos 
quando sair às ruas. 

Nunca serei vencedora do prêmio 
Nobel de medicina nem a cientista que 
vai descobrir a vacina do coronavírus. 
Não sei arrancar um dente, operar um 
coração, consertar um braço quebrado 
ou a diferença entre apendicite e pedra 
no rim. Também não ganhei um Pulitzer, 
Camões, Emmy ou Tony. 

Nunca serei protagonista de novela 
na Globo nem vou saltar de paraque-
das ou mergulhar com um cilindro nas 
costas fotografando as profundezas do 
Oceano. Não serei a nova Bond girl mui-
to menos parceira do Tom Cruise nas 

missões impossíveis. Meu nome não é 
grife famosa.

Não conheci Gene Kelly, Frank Sina-
tra, Judy Garland, Fred Astaire ou qual-
quer outro ídolo sapateador da minha 
adolescência. Não dei a volta ao mundo. 
Não conheço a boca de um vulcão. Nunca 
vi a Aurora Boreal. Não fui à festa do 
Oscar e talvez nunca veja uma estatueta 
de verdade. Não serei protagonista de 
um filme em Hollywood nem receberei 
milhões de dólares por isso. Jamais serei 
capa da Veja nem convidada a abrir as 
portas da minha casa para a Caras. 

Não vou escrever um novo Harry Pot-
ter. Não estou na lista de milionários da 

Forbes. Não sou amiga do Obama nem 
do Fagundes. Não vou ao Big Brother, 
ao Polo Norte, à Antártida nem farei a 
pé a trilha CPT que vai da Califórnia à 
fronteira com o Canadá. 

Não sou ativista de grandes causas, 
chefe de organizações responsáveis por 
grandes mudanças no planeta. Nunca fui 
protagonista de uma ação importante 
que mudou o mundo. 

Mesmo assim minha família e meus ami-
gos me acham uma mulher extraordinária.

Fique em casa. Somos nada sem as pes-
soas que amamos e que amam a gente. 
Tudo isso vai passar. 

O tema é: Minha vida extra(ordinária)

A recomendação das organizações 
de saúde é lavar as mãos sempre para 
ajudar a prevenir a contaminação do co-
ronavírus. Mas como fazer isso estando 
fora de casa? Como higienizar as mãos se 
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Leitores  queridos como não estamos podendo sair para fazer a nossa querida coluna gastronômica, 
deixamos aqui os contatos dos restaurantes que fizeram parte dessa coluna deliciosa e estão 
fazendo delivery. Divirtam-se!

Por Patrícia Rebelo | Fotos: Thaís Victer | Críticas, dúvidas e sugestões de pauta: contato@aguasclarasmidia.com.br 

Caindo de Boca As melhores dicas de gastronomia
da cidade você encontra aqui

Av. Pau Brasil, lt.11, lojas 27 a 32 
Ed. Via Azaleas Mall

Delivery: (61) 3037-7200

Instagram: @quattro_pizza_bar

ADE s/n Lt 48, Águas Claras

Drive Thru: (61) 3399-2800
  99923-5030

Redes Sociais: @fogocampeirobrasilia 

Rua 33 Sul, Lt 5. Loja 13

Delivery: (61) 3021-1200

Redes sociais: @yasusushibrasilia

Quadra 301, Rua D, Conj. 02, Lt. 09

Telefone: 61 3575-0822

WhatsApp: (61)  98588-0511
  98242-2728

Instagram: @pipeline_frutos_do_mar

Quadra 301, Conj 01, Lote 09 (ao 
lado do supermercado SuperBom)

Delivery e Takeout: (61)989856-6914 
e iFood

Redes Sociais: @FogoBravo

Av. Castanheiras, Rua 33 Norte
lote 01/02 - Loja 10/13 
Condomínio Beverly Hills Plaza

Telefone: (61) 3797-7071

Instagram: @primusoutiquedecarnes

Rua 8 Norte, lote 7 loja 01, na esqui-
na da Boulevard Norte.

Delivery:  Ifood e Uber Eats
Takeout: (61) 3264-5979

Redes Sociais: @SheikBurguer

Felicittà Shopping - Rua 36 Norte, 
Lote 5, Loja 35

Delivery: iFood
Drive Thru: (61) 3256-2237

Redes Sociais: @villasushibsb

Quattro Pizzaria 

Fogo Campeiro 

Yasu Sushi 

Pipeline

Fogo Bravo

Primus Boutique de Carnes 

Sheik Burguer 

Villa Sushi 

Italiano

Churrascaria

Japonês

Frutos do Mar

Carnes

Steak House

Burguer

Japonês

Gastronomia 
na Quarentena
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