
Para um look básico e completo,  Rose 
Paz preparou a pele com água termal La 
Roche Posay, corretivo L´Oreal e base e 
pó compacto Mac.

Ela já teve a oportunida-
de de embelezar grandes 

personagens brasileiras. A lista 
de quem que passou por suas 
mãos é das mais ecléticas pos-
síveis, passando por Renata 
Sorrah, Marina Person, Camila 
Pitanga, Renato Aragão, Marta 
Suplicy e Dilma Roussef.

A maquiadora Rose Paz é um 
dos grandes nomes do ramo 
em Brasília. Com seu jeitinho 
simples e simpático, ela se con-
solidou no mercado local e na-
cional. 

Natural de Luziânia, cidade 
interiorana de Goiás, a carreira 
dela começou mesmo quando 
se mudou para São Paulo, aos 
17 anos.

Na capital paulista, Rose aju-
dou a maquiar diversos artis-
tas da TV Record e, depois de 
acompanhar a apresentadora 

Ana Maria Braga para a Rede 
Globo, não parou mais. Coor-
denou a maquiagem de espe-
ciais do canal, saiu em turnê 
com a cantora Roberta Miran-
da e depois passou pela MTV, 
pela Rede TV e pelo Canal Fu-
tura.

Novos rumos
A política surgiu quando teve 

a oportunidade de maquiar in-
tegrantes do Partido dos Tra-
balhadores (PT) em eventos 
em Porto Alegre, há quatro 
anos. 

Foi nessa época que Rose 
Paz decidiu voltar para a cida-
de natal e trabalhar mais com 
candidatos a cargos públicos. 
Mas o plano não deu tão certo 
quanto ela esperava. “Pensei: 
vou morrer de fome nessa ci-
dade”, brinca.

Nos olhos, a maquiadora aplicou som-
bra Jordana, delineador Bourjois e más-
cara Dior.

...e os lábos com batom Mac e lápis 
Mary Kay.

Ela compara o mercado bra-
siliense com o de São Paulo. 
“Aqui, a maquiagem ainda não 
é profissional. Não achava que 
havia espaço para os maquia-
dores, mas percebi que na re-
alidade o mercado é carente de 
bons profissionais”.

Desde que começou na pro-
fissão, ela sabe que muita coisa 
mudou.  “Hoje existem vários 
cursos profissionalizantes de 
maquiagem e em três meses 
a pessoa já sai achando que é 
maquiadora. Há 10 ou 15 anos, 
ninguém sabia o que era ser 
maquiador, hoje é glamour”, 
despeja.

Vocação
A paixão de Rose Paz pela 

maquiagem começou quando 
ela ainda era muito pequena. 
“Desde jovem eu sempre fui a 
mais vaidosa da minha família. 
Aprendi a gostar de maquiagem 
com mamãe. Ela estava sempre 
maquiada, embora com produ-
tos Avon”, brinca.

O entusiasmo é notável 
quando a maquiadora se refere 
à profissão. “Trabalho naqui-
lo que gosto. A maquiagem é 
muito detalhista, é uma espé-
cie de arte. Eu a vejo como a 

arquitetura: um jogo de luz e 
sombra”, filosofa.

Na opinião dela, muita gente 
desdenha o trabalho da maquia-
gem sem entender que é um 
trabalho artístico e até mesmo 
psicológico, que ajuda na auto-
estima da cliente. Você põe um 
blush e um batom e vira outra 
pessoa”, diz.

Apesar de já ter trabalha-
do para muitas figuras impor-
tantes e amar o que faz, Rose 
Paz ainda tem um sonho não 
realizado. Ela quer maquiar 
uma das maiores celebridades 
da música pop internacional. 
“Eu quero maquiar a Madon-
na, porque ela é fashion, linda 
e atualizada”, diverte-se a pro-
fissional.

Muito além da maquiagem
Acompanhante oficial da candidata à presidência Dilma Rouseff, 
a maquiadora Rose Paz fala sobre trabalho, sonhos e realizações.

3 itens indispensáveis?
Blush, corretivo e uma 
máscara para cílios.

O que levanta um look?
Batom e delineador. Os 
dois mudam tudo.

Melhor marca de make?
A MAC é sempre a mais 
pedida, mas também gosto 
muito da Kriolan.

Onde comprar bem e 
barato?
A Royalle é uma loja que 
tem de tudo, a preços bem 
acessíveis.

Top Secrets

As maçãs do rosto foram pintadas com 
blush da linha mineral da MAC...

Nas sobrancelhas, um truque mais que 
especial: lápis grafite.

(Fotos por Trícia O
liveira)

   Eu quero maquiar 
a Madonna, porque ela é 
fashion, linda e
atualizada“ “



KIRA ADERNE, 28

Cada estilo, um blog

Profissão: jornalista
Cidade: Rio de Janeiro
Blog: kirafashion.com.br

ANA CAROLINA, 31
Profissão: publicitária
Cidade: Rio de Janeiro
Blog: hojevouassimoff.
blogspot.com

JESSICA DAUCHT, 25
Profissão: estudante
Cidade: Paris
Blog: lullablog.net

Profissão: publicitária
Cidade: São Paulo
Blog: danybefashion
week.blogspot.com

DANIELA BRAGA, 35

(Fotos acervos pessoais)

Uma moça extroverti-
da sai às compras com 

frequência e sempre se veste 
para dar inveja nas amigas. 
Alguém com esse perfil pode 
ser elegante ou um pouco 
mais criativa. No segundo 
caso, provavelmente tem um 
blog de moda pessoal. 

Febre na internet depois 
dos  blogs de estilo de rua, 
esses sites servem para exi-
bir as combinações do dia 
a dia. Além de bom gosto, 
a dona demonstra que tem 

muita atitude. O melhor? Se 
conseguir muitos acessos, 
o que era brincadeira pode 
virar um ganha pão, com 
anúncios e patrociníos.

A francesa Jessica Dauchy, 
25 anos, do Lulla´s Blog 
(lullablog.net), nunca traba-
lhou com moda, mas achou 
interessante catalogar o que 
vestia na internet.

“Com certeza o blog in-
fluencia o jeito que eu me 
visto, porque me leva a pro-
curar novas ideias”, diz. Em 

média, ela gasta duas horas 
por dia com o site, criado há 
dois anos. O esforço vale a 
pena, já que recebe em mé-
dia 500 visitas diárias.

Com quase o dobro de 
acessos, a “carioca de Reci-
fe” Kira Aderne, 28 anos, 
escreve em português, inglês 
e espanhol no Kira Fashion 
(kirafashion.com.br). No 
blog, ela mostra viagens que 
faz com o marido, achados 
de moda e, claro, fotos de 
seus looks. “Quando o blog 

Essas quatro jovens de cidades e gostos diferentes têm uma coisa em 
comum: um blog de estilo pessoal. Neles, dividem seus looks com o mundo.

começou a crescer, deixei o 
trabalho para me dedicar a 
ele. Não poderia estar mais 
feliz”, conta orgulhosa do 
site que cuida há três anos.

Verdadeiro exemplo
Provavelmente a bloguei-

ra de moda brasileira mais 
famosa é a publicitária Cris 
Guerra. Ela comanda o Hoje 
Vou Assim (hojevouassim.
blogspot.com), em que exibe 
o que veste para trabalhar. O 
blog faz tanto sucesso, que 
ela inspirou dezenas de fãs. 

Uma delas, Ana Carolina, 
31 anos, descobriu um jeito 
bem humorado de “paro-

diar” o blog dela. No Hoje 
Vou Assim OFF (hojevouas-
simoff.blogspot.com), Ana 
comprova que tem “um faro 
apurado para pechinchas”.

Ao contrário do original,  
expõe no blog roupas de li-
quidações. “A ideia inicial 
era fazer uma brincadeira e 
pronto. Só que um dia a Cris 
descobriu nosso blog e fez 
um post sobre a gente! Des-
de então vi que tinha tudo 
pra dar certo”, afirma.  

Daniela Braga, 35 anos, 
segue os passos da conter-
rânea Ana. Há dois anos ela 
leu uma matéria sobre blo-
gs de moda e resolveu criar 

o seu, que hoje tem até 800 
visitantes por dia. “Com o 
blog, eu conheci outras blo-
gueiras de moda, fiz parcerias 
comerciais e passei a escrever 
em uma coluna de um portal 
feminino”, enumera.

Para as estilosas que querem 
seguir o exemplo dessas blo-
gueiras, elas aconselham que 
sejam criativas.  “Tente ser 
você mesma porque é muito 
fácil se influenciar”, comen-
ta Jessica Dauchy. “O grande 
barato da moda é se divertir: 
não ter medo de ousar, arris-
car e ser uma pessoa diferente 
todos os dias. Mesmice can-
sa!”, enfatiza Ana Carolina.



Guarda-roupa arrumado

Há um ano a vida de Pa-
trícia Ramos, 21 anos, 

era completamente diferen-
te do que é hoje. Ela morava 
em Sobradinho com os pais e 
não dirigia. Ia para o trabalho 
e para a faculdade de ônibus e 
dependia de caronas para sair 
nos finais de semana.

Depois de se mudar sozinha 

para um apartamento de dois 
quartos alugado na Asa Sul e 
ganhar um carro dos pais, ago-
ra é ela quem faz favores para 
os amigos.

“Já abriguei uma amiga por 
dois meses aqui em casa e sem-
pre que alguém precisa de um 
lugar para dormir, ofereço o 
apartamento”, diz orgulhosa.

Apesar das inúmeras vanta-
gens de morar sozinha, ela ad-
mite que manter tudo em or-
dem às vezes é complicado. 

“Eu costumo deixar a sala 
e a cozinha sempre arruma-
das para o caso de visitas, mas 
como tenho pouco tempo para 
dedicar à casa mesmo, acabei 
criando um quarto da bagun-
ça”, diverte-se mostrando o 
cômodo cheio de roupas e toa-
lhas sem dobrar.

Patrícia não chega a ter ver-
gonha do ambiente, mas conta 
que não deixaria uma visita en-
trar ali, por exemplo.

Segundo a consultora de or-
ganização Renata Costa, da 
empresa Tudo em Ordem Sem 
Bagunça, esse tipo de constra-
gimento é bom começo para 
repensar a arrumação da casa.

“Se a pessoa leva muito tem-
po para se arrumar porque não 
encontra as peças que quer no 
meio da bagunça ou se passa 
a sentir vergonha de abrir a 
porta do armário na presença 
de amigos ou parentes, ela já 
apresenta sinais de desorgani-
zação”, comenta.

Para começar, a também es-
pecialista no assunto, Juliana 
Drummond, da OrderHome 
Consultoria, diz que a pessoa 
deve estar preparada para se 
desfazer de boa parte do que 
tem.

Especialistas comentam sobre a importância da organização diária. 
Para deixar a preguiça de lado e manter tudo em ordem sempre.

“O pontapé inicial tem de ser 
o do descarte. Tudo que esti-
ver estagnado deve ir embora e 
aquilo que precisa de reparos, 
por exemplo, deve ser separa-
do para tal”, explica.

Renata Costa sugere que as 
peças e acessórios sejam sepa-
radas em três grupos, de con-
serto, doação e lixo. Porém, ela 
alerta: “organização dá muito 

trabalho e gera muito estresse. 
Se a pessoa não estiver prepa-
rada, melhor nem tentar”.

Para facilitar o esforço, ela 
sugere a companhia de uma 
amiga, prima ou tia sincera, 
que pode ajudar inclusive na 
hora de definir o que vai e o 
que fica.

A consultora Cristiane Joffi-
ly, da Simplesmente Organiza-

do, dá a dica para manter a casa 
sempre organizada. “Cada coi-
sa deve ter um lugar definido 
e a pessoa tem de lembrar que 
cada peça precisa voltar para 
o lugar. Assim, fica mais fácil 
manter tudo em ordem”, diz.

Para Renata Costa o ideal é 
fazer essa reorganização geral 
pelo menos duas vezes ao ano, 
a cada mudança de estação.

Patrícia Ramos, 21, mora sozinha há um ano e consegue manter 
quase toda a casa em ordem, com exceção do quarto da bagunça.

(Foto Taís Meireles)

(Fotos Polyvore.com)
(Arte Anderson de Araújo)



Soluções práticas de organização

1
Para guardar esmaltes
Uma ideia criativa e simples 
para armazenar a coleção de 
esmaltes é enfileirá-los em uma 
cesta de arame, como esta da 
Tok Stok (R$ 39,90).
O acessório pode ser colocado 
dentro de um armário ou ex-
posto em uma prateleira. 3

2

4

5

Bagunça encaixotada
Quando a quantidade de coisas 
em um armário é grande de-
mais, vale separá-las em caixas 
próprias de organização. As-
sim, fica mais fácil na hora de 
achar o que precisa, sem fazer 
mais bagunça. Essas de papelão 
decorado são da Leroy Merlin 
custam em média R$ 20.

Desapego fundamental
Após organizar todas as peças, 
é hora de se livrar do desneces-
sário. Juliana Drummond, con-
sultora da Order Home, dá di-
cas para se desfazer do que não 
quer mais. “Além de doar para 
a caridade, dá para montar uma 
garage sale ou uma troca entre 
amigas. Vender para brechós 
também é legal para gerar uma 
renda e comprar novas peças.”
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Sem orelhas de burro
Para manter os livros em or-
dem, sem amassar nem sujar, 
a dica é mantê-los ordenados 
em prateleiras. Se o espaço for 
pequeno, o aparador de livros 
serve como substituto, poden-
do ser usado em mesas, escri-
vaninhas ou armários. Nesse 
caso, o gatinho de metal da Tok 
Stok (R$ 16,50) ainda decora o 
ambiente.

A consultora Renata Costa, da 
Tudo em Ordem Sem Bagunça, 
sugere colocar pedaços de giz 
de quadro negro ou cal virgem 
em vidros destampados dentro 
dos armários. A medida ajuda 
a espantar a umidade e o mofo 
das roupas e sapatos.

Roupas livres de mofo

6
Chega de embaraço
Parece impossível, mas dá para 
manter os colares separados e 
desenrolados. Basta pendurá-
los em ganchos como os pu-
xadores de gaveta da foto. Fica 
prático e bonito.

Discotecar é a 
nova moda

Yuri Pardi toca em festas de conhecidos, quase sempre sem cachê.

Algumas vezes a presença 
dele passa despercebida 

pela multidão na balada. Mas é 
culpa dele se você se acaba na 
pista de dança ou se fica encos-
tada na parede.

A onda dos DJs virou febre 
entre modelos, atores e sub-
celebridades. Hoje em dia todo 
mundo conhece alguém que já 
se arriscou a tocar em festas, 
nem que fossem de amigos. 

Selecionar músicas, dar o 
play e improvisar na mixagem 
tem se tornado comum, mas 
ser um DJ vai muito além dis-

so. Para não passar vergonha é 
preciso treinar bastante antes 
de se aventurar na discoteca-
gem. É função dos DJs atrair 
o público de uma festa para a 
pista de dança e mantê-la cheia 
até as altas horas. 

Fábio Popinigis, 29 anos, 
ou simplesmente Fábio Pop, 
como é conhecido, toca em vá-
rias festas tradicionais da cena 
pop/rock de Brasília.

Formado em economia, o 
DJ começou a trabalhar com 
música em 1999. “Tocava rock 
mesmo, só dando play em mú-

sicas que eu gostava. Depois, 
desenvolvi interesse pelo lado 
mais profissional da coisa de 
mixagem e produção. Isso me 
levou mais para a música ele-
trônica. Hoje, toco bandas de 
rock que usam batidas eletrô-
nicas e misturo com remixes de 
músicas de rock”, explica. 

Experiente, Fábio não vê 
problemas na nova febre de 
DJs. “Eles têm de começar 
de algum lugar, né?”. O pon-
to negativo para ele, porém, é 
que grande parte das pessoas 
que estão começando agora só 
querem apresentar as músicas 
que gostam ao público. 

“Eu nunca toquei só para 
animar a galera. É ótimo ver 
uma pista cheia, mas isso não é 
o grande desafio”, continua.

Com o aumento da concor-
rência, Fábio Pop sabe exata-
mente o que fazer para se des-
tacar na noite. “O que eu tento 
fazer é imprimir mais persona-
lidade ao meu som, tentar me 
distinguir de alguma forma e 
apresentar novidades à pista de 
dança”, ensina. 

Mas nem todos sabem o que estão fazendo. Os 
DJs mais experientes comentam sobre o assunto. 

(Foto ParouTudo.com)



Comida que não pesa
...pelo menos no bolso. Cinco opções 

para deixar o dia mais gostoso.

A Maki Temakeria, na 309 
Norte, faz sucesso com pra-
tos cheios de cores e sabores. 
Além de sushis, temakis e ha-
rumakis, o cardápio oferece 
pratos doces. Os preços va-
riam de R$ 6,70 a R$ 21,90.
Telefone: 3272-5934.
De segunda a domingo, das 
12h à 1h.

A Rota do Charme, na 314 Sul, 
tenta os clientes com tortas e 
doces finos. As trufas e bon-
bons custam R$ 1,50 cada.
Telefone: 3346-5002.
De segunda a sábado, das 10h 
às 20h, e aos domingos, das 
13h às 19h.

Charmes de doces

Com palitinhos

Inaugurado recentemente pelo  
chef  Dudu Camargo, o Res-
peitável Burguer, na 403 Sul,  
diferencia-se pela decoração. 
Com temática circense, ser-
ve os clássicos hambúrgueres, 
beirutes, pratos, saladas, sobre-
mesas e mais. Os preços vão de 
R$ 6,20 a R$ 29,60. 
Telefones: 3224-8852.
De segunda a segunda, 24h.

Não é palhaçada

Além de comidas naturais, o 
Kimo tem 28 sucos e 33 vita-
minas. Os mais pedidos são 
os sucos terapêuticos, como 
o anti-stress, de morango, 
banana, pêra e hortelã (R$ 
4,20).
Telefone: 3226-7951.
De segunda a sábado, das 
13h às 23h, e domingos, das 
16h às 22h.

Momento light

Uma das três pizzarias do chef  
Gil Guimarães, a Baco em Pe-
daços tem opções simples para 
lanchar antes da balada. A fatia 
sai por R$ 4,90 e o local ainda 
entrega em casa.
Telefones: 3321-4695.
De segunda a domingo, das 
18h às 23h.

Rapidinha gourmet

(Fotos por A
ída Rodrigues)

O DJ Pedro Saliba, 22 anos, 
só descobriu que tinha talento 
para discotecagem em 2006, 
mas sempre foi apaixonado por 
música. Segundo ele, o con-
vívio com amigos ligados ao 
ramo despertou a vontade de 
aprender mais sobre o assun-
to. A modéstia se contrapõe à 
fama do rapaz. “Comecei mais 
por diversão e hobby. Agora 
que estou tentando me profis-
sionalizar”, diz. 

Ele começou em casa, sem-
pre com muita pesquisa. “Não 
é só uma seleção de músicas 
que eu gosto. Eu tento apre-
sentar sempre uma novidade. 
Gosto de trazer alguma coi-
sa de outros países... Já temos 
muitos DJs por aqui, tenho que 
fazer algo diferente”, comenta. 

Primeiras batidas
O estudante de desenho in-

dustrial Yuri Pardi, 19 anos, 
discotecou pela primeira vez 
em uma boate GLS de Brasí-
lia. “Eu já frequentava o lugar 
há muito tempo e fui chamado 
porque conhecia muita gente 
por lá. Eles mesmos me ensi-
naram o básico para operar a 
CDJ”, diz referindo-se ao apa-
relho usado pelos DJs nas fes-
tas.  

Apesar do amadorismo, ele 
sabe o que faz. Prefere músicas 
rápidas e no setlist dele não po-
dem faltar eletro e indie. “O pú-
blico é o primeiro crivo, depois 
vem o meu gosto. Para agradar 
a todos, toco um pouco de pop 
e às vezes hits da web. Depois 
é só organizar as músicas em 

uma cadência desejável para o 
ritmo não cair”, afirma. 

Yuri não pretende seguir a 
carreira de DJ, mas aproveita 
o momento pela visibilidade. 
“Tocar não é complicado, mi-
xar que é. O mix é que faz o 
DJ se diferenciar e ser notado. 
Já que minha área é outra, me 
contento com uma setlist legal e 
passagens bem feitas”, finaliza.  

O paulista André Panizza, 
31, aprendeu a discotecar em 
2004, com amigos que já eram 
DJs. “No começo, a timidez se 
transforma em nervosismo. A 
hora de entrar é complicada, 
mas depois da segunda música, 
vira uma curtição. Além disso, 
a gente sempre tem na cerveja 
uma muleta para ficar mais re-
laxado”, brinca. 

) La Roux - In for the Kill

) Calvin Harris - I’m Not Alone

) Cut Copy - Lights and Music

) Copacabana Club - Just Do It

) Empire of  the Sun - Walking on a  
 Dream

) Phoenix - Lisztomania

) The Twelves - os remixes

) Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll

) Cansei de ser Sexy - todas as músicas

) The Young Punx - Dance with Someone  
 Else

A setlist do DJ Fabio Pop para 
não deixar ninguém parado

(Foto IndicientMusic.com)



A diva máxima do cinema
No cinquentenário de seu último filme, Marilyn Monroe ainda é um ícone.

Marilyn nas gravações de Os Desajustados, em 1960. O papel foi escrito 
especialmente para ela pelo marido e diretor, Arthur Miller.

(Fotos divulgação)

Batizada Norma Jeane Mor-
tenson, Marilyn Monroe 

viveu totalmente diferente das 
californianas de seu tempo. 

Aos 16 anos, se casou com 
o primeiro dos três maridos e, 
quando fez 21, começou a fi-
gurar em pequenas produções. 
Foram mais de 30 participa-
ções no cinema e uma lista ain-
da maior de polêmicas. 

Adorada pelos homens e 
odiada pelas mulheres, ela sem-
pre manteve um ar de mistério 
e sedução ao seu redor e, dentre 
outras pérolas, ficou marcada 
como a garota dos diamantes.

Em 2011, completam 50 anos 
de seu último filme produzido, 
Os Desajustados. No longa, ela 
interpreta o oposto de sua ima-

Inocente sedução
Marilyn Monroe inspirou gerações 

com suas curvas e lábios vermelhos.

Óculos de acetato 
Arezzo

R$ 139,90

Vestido de tricot e viscose
Le Lis Blanc

preço sob consulta

Sandália com strass
City Shoes

preço sob consulta

Brincos de strass
Accessorize

preço sob consulta

(Fotos divulgação)

Regata algodão e renda
MOB

preço sob consulta

Batom Perfect Wear
Vermelho intenso

Avon
R$ 14

short jeans listrado
C&A

R$ 49,90

   O corpo é para 
ser visto, não para 
ser coberto“ “

gem de símbolo sexual, uma 
mulher frágil e ingênua.

O mais interessante é que o 
papel foi criado especialmente 
para ela por Arthur Miller, di-
retor do filme e então marido. 

A intenção dele era mostrar o 
lado humano de Marilyn, ofus-
cado pela fama. Apesar da apa-
rência, consideravam-na tímida 
e melancólica, assim como a 
personagem do filme, Roslyn.

Morte
Um ano depois do lançamen-

to de Os Desajustados, em 1962, 
Marilyn Monroe foi encontrada 
morta em casa, por uma over-
dose de tranquilizantes. 

Naquele ano, ela trabalhava 
na comédia Something´s Got to 

Give, que não chegou a ser fi-
nalizada por causa da tragédia.

Apesar de cancelado, trechos 
do filme acabaram inseridos 
no documentário Marilyn: The 
Final Days, de 2001.

No ano que vem, será lança-
do o controverso Marilyn Mon-
roe: Murder at 5th Helena Drive. 
O diretor Keya Morgan tentará 
provar que a diva do cinema foi 
assassinada pelo FBI, por con-
ta de rumores de uma relação 
dela com o presidente america-
no John F. Kennedy.

(frase célebre de Monroe)



Como nos tempos da vovó

Como tudo na moda, o 
estilo vintage vai e volta 

como tendência. Muitos dizem 
que peças como pérolas, ves-
tidos pretos ou bolsas Chanel 
são clássicas, daquelas que não 
podem faltar no guarda-roupa 
de nenhuma mulher. 

Mas como comprar tantos 
itens “necessários” sem gastar 

muito? O segredo da maioria 
dos alternativos e fashionistas 
aos poucos chega para as con-
sumidoras de moda comuns. 

Os brechós há muito deixa-
ram de ser encarados com pre-
conceito e fazem cada vez mais 
sucesso pelo Brasil afora.

Em Brasília, dezenas de bre-
chós reúnem clientes que bus-

cam muito além de roupas 
usadas. O que elas querem são 
peças exclusivas, de marcas 
que muitas vezes nem existem 
mais. 

Assim, garimpam roupas e 
acessórios que imprimam per-
sonalidade e estilo, de prefe-
rência como no guarda-roupa 
da avó mesmo... 

(Arte Anderson de Araújo)


