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Pizza de chocolate com sorvete de creme 

da Pizza a Bessa

Ovo á milanesa harmonizado com alho poro 

da Cognato Cozinha e Snooker
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Sobremesa Avalanche da Stonia Ice Creamland

Aquecendo Corações

Teatro 
dos Ventos

Sushi mais que loko, gostoso pra caramba!

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

contato@aguasclarasmidia.com.br

Tem alguma sugestão para nossa coluna?

O inverno chegou! Tire sua solidariedade do armário! Várias 
instituições sociais e religiosas, além da nossa administração 
regional, estão promovendo a campanha do agasalho 2019. 
Você pode entregar suas doações na própria administração 
regional, em igrejas como a Batista Koinonia, comércios 
como o Bolos do Flávio, restaurantes como o Potiguar e em 
condomínios da cidade. Junte sua família e participe dessa 
boa ação!  Vista pessoas e aqueça corações!

Povooooo!!!  Já ouviram falar do 
Teatro dos Ventos? É um grupo de 
teatro fundado em 2008 em Brasília, 
que abriu um espaço físico aqui, em 
nossa cidade. Eles oferecem curso 
de teatro e desenvolvimento cria-
tivo para crianças, teatro musical 
para adolescentes e teatro adulto 

(iniciação e montagem). Além disso, oferecem os cursos de oratória, atuação 
para câmera e dublagem, arte terapia e desinibição social. Uma excelente 
opção de atividade contraturno para nossos pequenos e uma grande ajuda 
para nos desenvolvermos nos campos social e profissional.

Gentein!! Já aconteceu com 
vocês? Aquela vontadezinha 
repentina de comer shushi? Em 
mim, quase sempre.... ainda 
mais quando passo ali, pela 
Araucárias! Sempre vejo aque-
le povo comendo com gosto, 
fora o cheirinho maravilhoso! 
O bom desse sushi Loko é que 
eles têm combos variados para 
comer com a galera ou sozi-

nho. E os preços? Sou mineira, né? Então fico de olho nisso...kkk! Preços que 
valem à pena, até mesmo porque eles tem o “combo do dia” que são opções 
variadas pelo valor de R$ 21,90! Adorooooooo! Sem falar nas sobremesas! 
Ain, meu Deus!!! Ultimamente tenho até evitado passar por lá por que só de 
sentir o cheiro, tenho certeza de que enfiarei o pé na jaca e, tchau dieta!  
E ainda desvio do telefone, já que eles também têm entrega! Ô sofrência!
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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. Quero dividir com você pai, mãe, vovó 
e adolescentes, alguns spoilers de momentos de alegria, reflexão e desenvolvimento pessoal. 

A seguir episódio: Amor Incondicional – Parte II

[...]

E depois de 18 dias de separada eu me 
apaixonei. Que isso? Como assim? Sério! 
Eu senti as três coisas na mesma hora. O 
mais engraçado acho o sorriso bobo. Aquela 
cara de idiota que ficamos quando vemos a 
pessoa. A sua boca não te obedece e você 
fica rindo igual uma pateta.

Foi um ano de muita “patetice”, apesar de 
todas as adversidades daquele ano, mas eu 
estava apaixonada. E dizia: - Eu amo amar 
você!

Que sentimento lindo! Mas após um pouco 
mais de um ano tive que tomar uma deci-
são. Uma das decisões que está na lista 
das TOP 20 DECISÕES mais importantes 
na minha vida. 

E você? Que tal começar por você? Se amar 
incondicionalmente, sem julgamento, sem 
culpa, sem peso, sem expectativas, sem co-
brança, sem exigências... Que tal?

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! 

E naquele instante comecei a entender que, 
para amar, precisamos aprender a nos 
amar. Então terminei aquela relação, apesar 
de estar apaixonada por ele. Mas eu ainda 
não era apaixonada por mim. Começava a 
fazer sentido aquela tão famosa frase: “Ame 
os outros como a si mesmo!”.

Eu precisava aprender a me amar, amar mi-
nha filha, amar as pessoas, amar a vida... 
Então fiz outro pedido: - Quero aprender a 
amar o amor incondicional!

E decidi fazer isso de forma prática, me 
amando incondicionalmente, e amando 
minha filha incondicionalmente. Pronto 
lançado o desafio! 

Você pode até pensar: Mas amar um filho 
incondicionalmente é fácil! 

Acredito que esse foi e será meu maior 
desafio na vida. Atrevo a dizer que este é 
o maior desafio do ser humano: Amar In-
condicionalmente! Amar sem querer nada 
em troca, sem exigências, sem julgamen-
tos, sem expectativas, apenas amar, amar 
por amar. Amar quando um filho erra, te 
desrespeita, quando é ingrato, quando te 
envergonha... Ah! Agora quero ver. 

Amar incondicionalmente eu mesma, de-
pois minha filha, meus pais, meus irmãos, 
meus amigos, meus pacientes, meus pre-
cursores, a sociedade e você. Te amo, viu? 

Sabe por quê? Porque você é único!  Em 
mais de 7 bilhões de pessoas no planeta só 
existe um de você. Viu como é especial?

Olha, é um exercício diário, que posso ga-
rantir que valeu a pena iniciar. 

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

O Vinil volta com a bola toda
Por Luíza Frazão

O mercado se levanta após décadas em coma

I
númeras experiências estão li-
gadas ao vinil. Com quase 200 
gramas, colocá-lo no toca dis-
cos, admirar as fabulosas artes 

estampadas em seu design - geralmen-
te negro -, admirar e observar a capa, 
a contracapa, ouvir um lado, depois o 
outro faz do vinil uma experiência úni-
ca, não apenas sonora, mas algo mais 
profundo, até mesmo transcendental.

Mesmo com todo esse requinte, a 
cultura de se dedicar para ouvir um dis-
co, quase se extinguiu com a chegada 
do CD nos anos 80. Nos primeiros anos 
da década de 1990, o vinil foi perden-
do espaço até quase desaparecer por 
completo.

Não obstante a enorme importância 
cultural do CD, que gerou um grande 
salto na indústria fonográfica, o vinil 
nunca foi deixado de lado por entusias-
tas ligados a essa cultura harmoniosa 
e sua volta nada tem com saudosismo 
ou militância.

Conservando essa “cultura vinílica” 
aqui mesmo, em Águas Claras, encon-

tramos João Marcondes. Paulista de nasci-
mento, chegou à Brasília ainda pequeno. 
Jornalista e fotógrafo, sempre ligado à 
área cultural, conta que atuava também 
como crítico de livros e discos se dedican-
do, hoje, quase que integralmente ao seu 
negócio de vinil.

A paixão, dividida com o irmão Gus-
tavo Marcondes, começou com as idas 
constantes às feiras de “bolachões” como 
hobby, o que abriu a visão para um pos-
sível negócio, que hoje já é realidade, a 
Marcondes & Co. “Observei que o mer-
cado de vinil começou a crescer e Brasí-

aquele vinil, admirar o encarte, ler a le-
tra. Quem gosta de música de verdade 
e é fã mesmo do artista, tem vontade 
de ter aquele LP em mãos, colecionar. 
A experiência é única, incomparável”, 
constata João.

Utilizando suas habilidades de co-
municação, como jornalistas, João e 
Gustavo divulgam nas feiras que pro-
duzem na cidade, em cafés badalados 
e a Feira do Vinil, no Conic (SDS), que 
chega a oferecer mais de vinte mil tí-
tulos em LPs. 

Com o progresso, a ideia eminente 
de abrir uma loja física, consolidando 
o empreendedorismo na área, já é uma 
realidade. Em breve, aqueles que evi-
denciam o vinil como “um objeto de 
desejo”, serão presentados com um 
portal que os levarão a um sentimen-
to responsável por unir aqueles que se 
extasiam com a experiência de colocar 
um disco no prato, posicionar a agulha 
para tocar sentimentos, uma mistura 
de emoções românticas, tradicionais, 
misturadas ao saudosismo e ao prazer 
de simplesmente ouvir música.

lia é uma cidade grandiosa, com muitos 
admiradores da arte e da cultura. Com o 
aumento do interesse começamos a nos 
dedicar, participando de feiras e forta-
lecendo a cena”, relata João, acrescen-
tando que nos EUA e na Europa o negócio 
é forte.

O interesse pelo vinil vem crescendo 
incontestavelmente e o trabalho de ga-
rimpo pelos discos com o irmão é diário. 
Alimentar o grande fluxo existente no 
mercado brasiliense, com todos os even-
tos e feiras que acontecem na cidade, 
acarreta uma maior dedicação.

Com o negócio em alta, a Marcondes & 
Co participa da loja colaborativa Endossa, 
no Casa Park, onde disponibiliza cerca de 
300 títulos para venda, o que não chega 
perto do acervo que dispõe, que passa de 
dois mil, com uma incrível variedade de 
artistas, estilos e gostos, todos disponíveis 
para comercialização.

“Ouvir música em vinil é diferente de 
ouvir a música digital, não só pelo som. 
A experiência de se ouvir um vinil, inclui 
parar o seu tempo para se dedicar a ouvir 

"Ouvir música em vinil é 
diferente de ouvir a música 

digital, não só pelo som. 
A experiência é única, 

incomparável."
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Lei que obriga a consulta popular está em vigor, mas é ignorada pelo governo. Ibaneis encaminhou outro 

projeto para a Câmara Legislativa, que não deve ser votado tão cedo.

E a eleição para administrador regional?

A eleição de administra-
dores regionais é uma 
questão polêmica desde a 
promulgação da Lei Orgâ-

nica do Distrito Federal, em junho 
de 1993. O artigo 10 da lei prevê 
que o “Distrito Federal se organiza 
em Regiões Administrativas”, entre 
outros motivos para a utilização re-
gional dos recursos públicos para 
o desenvolvimento econômico. O 
parágrafo 1º Determina que “a lei 
disporá sobre a participação popu-
lar no processo de escolha do Ad-
ministrador Regional”. Mas, apesar 
de várias tentativas, a eleição 
nunca aconteceu nos 26 
anos de vigência 
da lei.

Promessa de 
campanha do ex-
-governador Ro-
drigo Rollemberg, 
a eleição direta 
dos administrado-
re  regionais foi 
assunto nos últi-
mos quatro anos, 
mas nada de con-
creto aconteceu. 
Em  2018 ,uma 
guerra de projetos 
entre a Câmara 
Legislativa e o go-
verno (de Rollem-
berg) atrapalhou o 
andamento da pro-
posta. Instrumento 
de escolha previsto 
na Lei Orgânica do Dis-
trito Federal, a eleição 
precisava apenas de re-
gulamentação. No fim, 
um projeto do deputado 
Chico Vigilante (PT) foi 
resgatado, aprovado, vetado 
pelo governador, mas teve o 
veto derrubado. Ou seja, na 
prática, já deveria ter entrado 
em vigor e as eleições marca-
dos para os primeiros 90 dias do 
novo governo.

Por se tratar de regulamen-
tação da Lei Orgânica, a cons-
titucionalidade da lei aprovada 

pela Câmara Legislativa poderia 
ter sido questionada pelo gover-
nador ou pelo Ministério Públi-
co, por “vício de iniciativa”, por 
ser matéria de prerrogativa do 
Poder Executivo. Mas ninguém 
questionou a lei até o momento, 
o que quer dizer que ela está 
em vigor. O governador chegou 

a dar declarações nos primei-
ros meses de seu mandato 

garantindo que cumpri-
ria a decisão da Câma-

ra. Mas não cumpriu 
e não demonstrou 
muita vontade de 
fazê-lo, porém, no 
segundo mês de 
mandato, no dia 
7 de fevereiro, o 
governador Ibaneis 
Rocha enviou à Câ-
mara Legislativa 
um projeto que 
trata do mesmo 
assunto, numerado 
como Projeto de 
Lei 118/2019, que 
poderia resolver o 
vício de iniciativa 
da lei em vigor, se 
fosse votado pela 

Câmara. Depois de 
passar por várias co-

missões, o PL ainda 
não conseguiu espaço 

na Ordem do Dia para 
votação e ainda está pa-

rado no gabinete do de-
putado distrital Martins 

Machado (PRB) aguardan-
do parecer. “Vamos lutar 

para a aprovação do projeto 
do governo. Daqui, ele segue 

para a Comissão de Assuntos 
Sociais, mas, por conta do re-
cesso, só deve ser apreciado 
depois de agosto”, explica o 
deputado Martins Machado.
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Projeto de Ibaneis
Diferente do proposto apre-

sentado por Chico Vigilante, a 
lista de opções a ser apresenta-
da ao governador para nomeação 
terá apenas 6 nomes de acordo 
com o projeto apresentado pelo 
governo Ibaneis. Esses nomes não 
serão escolhidos por voto popu-
lar, mas por 20 instituições ou 
entidades associativas da cida-
de. A eleição teria duas etapas. 
A primeira para definir quem 
teria direito a um dos 20 votos. 
Podem participar entidades que 
tenham sede na cidade por pelo 
menos cinco anos. Participariam 
igrejas, clubes de serviço, lojas 
maçônicas, cooperativas, asso-
ciações habitacionais, coletivos 
culturais e até clubes esportivos. 
Proporcionalmente, as igrejas 
evangélicas sairiam em ampla 
vantagem, por conta do número 
de igrejas registradas no Distrito 
Federal e em cada cidade.

Depois de escolhidas as 20 enti-
dades que votarão, cada uma com 
direito a 3 votos, os candidatos 
deveriam percorrer cada uma de-
las para conseguir o maior número 
de votos em sua ficha. Os seis que 
conseguirem mais votos comporiam 
a lista.

Entretanto, o projeto não deve 
entrar em pauta tão cedo. Segundo 
o secretário de Assuntos Parlamen-
tares do GDF, Bispo Renato Andra-
de, o governo tem outras priori-
dades na Câmara Distrital, como 
o fim das pecúnias e as mudanças 
no ICMS.

"Vamos lutar para a aprovação 
do projeto do governo. Daqui ele 
segue para a Comissão de Assuntos 
Sociais, mas, por conta do reces-
so, só deve ser apreciado depois 
de agosto", explica o deputado 
Martins. 

. 

"Acho que temos clima para vo-
tar o projeto em plenário. Existem 
interesse e anseio popular para isso, 
ainda que alguns deputados sejam 
contra, porque são eles que indicam 
e controlam os administradores de 
algumas cidades. Para quem se uti-
liza desta forma de fazer política, 
o projeto não interessa, mas é be-
néfico para toda população das ci-
dades do Distrito Federal", garante 
a deputada.

A deputada guaraense Julia Lucy 
(Novo) é uma das entusiastas da 
escolha popular do administrador 
regional e é autora de duas emen-
das na lei que tramita da CLDF.

Lei de Chico Vigilantes (em vigor)

Quem vota: 
• Eleitores da Região Administrativa

Requisitos para o candidato:
• Morar na Região Administrativa
• Gozar de plenos direitos políticos
• Ser filiado a um partido político 
• Contar com apoio de 10% das entidades da cidade 

cadastradas previamente
• Abaixo-assinado de pelo menos 1% dos eleitores

Resultado: 
• Lista com os 10 mais votados (escolha do governador 

deve recair sobre um dos três nomes mais votados)

Projeto do Governo

Quem vota: 
• 20 entidades previamente cadastradas na 

Administração Regional

Requisitos para o candidato:
• Morar na Região Administrativa
• Gozar de plenos direitos políticos

Resultado: 
• Lista com os 6 mais votados pelas entidades 

cadastradas

O que diz a lei de Vigilante

A lei de Chico Vigilante foi publi-
cada no Diário Oficial do DF no dia 
1º de fevereiro e prevê que qual-
quer eleitor inscrito na seção elei-
toral da respectiva região adminis-
trativa poderá participar, votando, 
do processo de escolha do adminis-
trador. A decisão final, no entanto, 
ainda caberia ao governador.

Segundo o projeto, com base nos 
votos, será constituída uma lista 
com os dez candidatos mais bem 

“A lei pretende acabar com esse 
sistema de capitanias hereditárias 
que funciona do Distrito Federal. A 
lei de minha autoria está em ple-
no vigor e é dever do governador 
cumpri-la. Mas, se o projeto de lei 
do governo chegar ao plenário, tem 
meu voto. O que não pode conti-
nuar é essa relação entre o GDF e 
a Câmara de troca de favores em 
detrimento da boa gestão das ci-
dades”, critica o deputado petista.

votados. Em seguida, o governador 
vai nomear um dos três candidatos 
mais votados da lista. Em caso de 
vacância, a nomeação do novo ad-
ministrador deve recair em um dos 
outros três candidatos mais vota-
dos remanescentes da lista.

O candidato deve ser filiado a 
partido político e representá-lo, ou 
ser ex-administrador regional ou re-
ceber o aval de 1% dos eleitores da 
cidade, através de abaixo-assinado, 
ou ainda representar 10% das enti-
dades representativas da sociedade 
civil.  Durante o exercício do car-
go, o administrador regional deverá 
continuar residindo na região admi-
nistrativa em que for eleito.

 “Temos conseguido sucesso na Câ-
mara Legislativa, portanto acredito 
que conseguiremos aprovar o projeto 
de eleição direta dos administrado-
res regionais. Porém, neste momen-
to, estamos focados em outros as-
suntos mais relevantes”, encerra o 
secretário. Renato Andrade.

Mas uma questão que não foi in-
cluída em nenhum dos dois projetos, 
é como será a distribuição de cargos 
comissionados nas administrações. 
Ficará à cargo do governador, do ad-
ministrador ou do Deputado Distrital 
responsável pela RA? 

E o que acontecerá se o adminis-
trador eleito for do partido de opo-
sição ao governador? Como este con-
seguirá apoio e verbas para resolver 
os problemas de sua cidade? E, nessa 
queda de braço, quem sairá sempre 
perdendo serão as RAs e a população.

Em suma, as nomeações dos car-
gos comissionados não estão defini-
das e devem ficar como estão hoje. 
Será que serão usados como moeda 
de troca nas negociações entre Exe-
cutivo e Legislativo? 

Fonte: Jornal do Guará

Diferenças entre os projetos
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Uma decisão
errada pode destruir

muitas vidas.

Grande parte dos acidentes de trânsito ocorre por falta de atenção dos motoristas. 
O uso do celular ao volante, por exemplo, já é uma das principais causas 
de mortes no país. Mas tem gente que ainda insiste em arrumar uma desculpa.

Se você sabe que é errado e faz assim mesmo, não é acidente. É crime.

A educação
é a melhor

direção.



7 Ano II  -  Ed. 34 13 a 26 de julho de 2019

CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

S4 Grill – Restaurante para todos as horas
T

á com fome? De manhã e de tarde 

o S4 Grill está de portas abertas!

Com um clima jovem e descontraí-

do, o S4 Grill tem tudo pra virar um "Must" 

na cidade. Fica no S4 hotel, no coração da 

cidade, e é aberto à população. É um res-

taurante self-service, com uma variedade 

incrível de pratos, que satisfazem a qual-

quer paladar, indo de picanha à robalo, de 

frango à feijoada. 

Dessa vez, enfiamos o pé na jaca e fo-

mos lá TRÊS vezes! Não podíamos deixar 

de conhecer pelo menos o almoço durante 

a semana, a feijoada de sábado e o café 

da manhã. Foi uma verdadeira maratona 

gastronômica! Meu Deus!

Picanha, ancho, pernil, peixes de to-

dos os tipos. Todos os dias tem um prato 

diferente, sendo que todo sábado tem 

feijoada (hummmm, perái que já vamos 

falar dela) e todo domingo tem moqueca 

(essa, ainda tenho que experimentar por-

que amoooooooo)!

Então vamos por partes, porque a pa-

rada foi sinistra. Almoço self-service de 

sexta-feira: no Brasil, seis em cada dez 

restaurantes são self-service e encontrar 

um que seja BBB (bom, bonito e barato) 

é difícil. A gama de pratos começa com 

uma colorida seleção de saladas e frutas 

(tinha melancia, melão, manga e abacaxi), 

acompanhadas de vários molhos à escolha 

do cliente. Eu servi um escondidinho MA-

RAAAAA! Mas é muita opção e você tem 

que olhar tudo antes selecionar, porque 

senão, quando você chegar lá na frente, 

não cabe mais no prato.

Todos os dias têm três opções de sucos 

naturais (tinha goiaba, maracujá e laran-

ja), assim como as sobremesas. O preço 

do Kg é de R$49,90/Kg. Achei esse preço 

bem acessível pela qualidade dos pratos 

servidos.

Agora, vamos a FEIJOADA de sábado!!! 

Para começar tem música ao vivo (voz e 

violão) sempre. E o couvert não é cobra-

SERVIÇO

Comemos um pavê de chocolate divi-

no! Que não é muito doce porque é feito 

com cacau e não chocolate. Gente, só 

indo lá pra experimentar...

Nenhum condimento é utilizado na 

cozinha, apenas sal e ervas que são re-

cebidas diariamente fresquinhas, assim 

como as folhas e frutas.

Fotos: Luíza Frazão

Ah! E a brinquedoteca é gratuita para 

os pequenos. E é sempre bom lembrar que 

o estacionamento coberto também é gra-

tuito para quem for ao S4 Grill, o que já é 

uma enorme vantagem...

Outro detalhe que vale a pena mencio-

nar, é que o S4 Eventos tem vários espaços, 

no mesmo andar, equipados para eventos 

e que podem ser utilizados com ou sem o 

serviço de buffet do S4 Grill.

Horário de Funcionamento: 

Café da manhã, durante a semana: 6h às 10h

Feriados, sábados e domingos: 6h às 10h

Almoço: 12h às 15h

Endereço: Rua 36 Sul, Lote 15 e 16 Av. Araucárias 
(Localizado no S4 Hotel, perto da Estação Conces-
sionárias)

Instagram/Facebook: @S4Grill

Telefone: (61) 3234-4433

Cada dia no almoço são três tipos de 

arroz diferentes. Cada dia da semana tem 

um prato do dia. Tem gente que vai lá 

só pra comer o prato específico do dia. E 

todos os dias tem: uma massa, uma farofa 

e um purê diferentes. São sete proteínas 

no cardápio cada dia da semana. É mole?

Segunda feira tem Ancho Grelhado e 

Robalo, na terça (aqui também tem Robalo 

à Portuguesa) e na quinta tem uma recei-

ta especial da casa: Frango ao Vinagrete! 

Uma delícia! Na quarta tem o clássico 

Frango a Parmeggiana, quinta feira tem 

o tão famoso Pernil. Tem cliente que sai 

de onde estiver para comer o pernil que 

tem um preparo especial. E para finalizar 

a semana, na sexta feira tem Churrasco 

com escondidinho de mandioca com carne 

seca. Chega dar água na boca!

do. Uma delícia. Depois que almoçamos, 

ficamos ali, só relaxando e ouvindo um 

sonzinho delicioso. Tem também uma de-

gustação de caipirinha que vale a pena 

conferir. A feijoada é um caso à parte e 

acho que em Águas Claras não tem uma 

feijoada tão saudável por R$57,90/Kg, 

assim como o almoço de domingo. Tudo 

é servido separado. Eu detesto aquelas 

feijoadas que vem toda misturada. 

O café da manhã é servido TODO DIA! 

Por R$22,00 o buffet é à vontade e tem 

desconto para grupos. Os pães caseiros, 

incluindo pão de queijo, são de tirar qual-

quer um da dieta. O petit four é produ-

zido por eles. Mega delicioso! Rabanada 

assada, sete tipos de frutas, ovo cozido, 

ovo mexido, cereais de vários tipos, e tem 

CAPUCCINO! E bolo que não acaba mais... 

E olha só: pelo preço, nem vale a pena 

você fazer café em casa. 

Segundo Mariel Mata, gerente do res-

taurante, tudo que é servido na feijoada 

é o mais "In Natura" possível. O charque 

é produzido por eles, o lombo é feito por 

eles também. Tem arroz de carreteiro 

gaúcho. E para quem não gosta de fei-

joada (doido, claro), tem sempre pratos 

alternativos, como estrogonofe com ba-

tata palha. Essa também é produzida no 

restaurante e não tem um pingo de gordu-

ra porque é frita no óleo de algodão e na 

temperatura certa. Deliciosa, ela parece 

uma fruta desidratada de tão crocante. 

Esse segredo, Mariel não conta nem sob 

tortura.




