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TEXTOS PARA INSTAGRAM – Tema: agronegócio 

Comemoramos hoje a união da nação brasileira em torno de um ideal concretizado 131 anos atrás, na cidade do Rio 

de Janeiro. A Proclamação da República, conduzida pelo Marechal Deodoro da Fonseca, fundou o Brasil como o 

conhecemos hoje.  

Graças à bravura destas pessoas, nos tornamos cidadãos e cidadãs de um país atualmente líder em exportação de 

carne bovina, que está em constante mudança e crescimento.  

Nesta data a COAN Consultoria compartilha com todos o orgulho de ser parte da República Federativa do Brasil.  

- 

A época de chuvas (ou período das águas) é um momento de apreensão para produtores rurais.  

Se, por um lado, observamos um aumento das condições nutricionais do rebanho graças à abundância de pasto; por 

outro, verifica-se um aumento nos casos de parasitoses e outras doenças.  

Ainda que as proporções continentais do país façam com que cada região apresente características de precipitação e 

temperatura distintas, é na umidade e no calor que larvas de parasitos (por exemplo, carrapatos) encontram 

ambiente favorável a focos proliferativos. 

Neste período, é preciso balancear processos de aproveitamento da condição do pasto e de profilaxia, controle e 

contenção sanitária pelo bem da saúde do rebanho. 

- 

A agropecuária é um setor diretamente relacionado ao avanço tecnológico, preços competitivos, demanda 

interna/externa e qualidade. O que transforma a gestão de empresas rurais de resultado em algo desafiador. 

A COAN Consultoria, através de processos desenvolvidos ao longo de 20 anos no Brasil e no exterior, tem como 

missão tornar propriedades rurais mais rentáveis e competitivas. Formada por um grupo de profissionais 

capacitados para entender a realidade de cada cliente, conta com metodologias próprias, como a TIP (Terminação 

Intensiva a pasto) e a QTF (Qualidade Total na Forragem). 

Faça do avanço tecnológico e da gestão pecuária seus grandes aliados. 

- 

Não só a melhoria de processos e as tecnologias do campo, mas também busca por maior sustentabilidade 

econômica e ambiental são elementos que destacam propriedades rurais em um mercado de alta competitividade e 

demanda, como a pecuária de corte.   

Por este motivo, buscamos trabalhar em contínuo compromisso com o cenário atual aliado à nossa experiência de 

20 anos de mercado para garantir que agropecuaristas de todo o Brasil e do exterior, aumentem a lucratividade de 

seus negócios rurais.  

Produzir mais arrobas por hectare ao ano é a meta de um processo e uma ciência, que nos move diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO PARA VENDAS – Tema: Protocolo para emagrecimento  
 

Quer perder peso? Alcance resultados com Ivenor e Roselle Tea. 
 
Sua dieta precisa de um empurrãozinho? Uma tendência em suplementação e um tradicional chá de Taiwan podem 
ser seus aliados fiéis nesta jornada.  
 
Neste artigo iremos desvendar o que é e como age a combinação Ivenor e Roselle Tea e para finalizar, traremos uma 
receita para você começar já a manter o bom hábito da hidratação.  
 
Vamos lá? 

 
O que é Ivenor? 

 
Se você está por dentro das tendências em Taiwan, já ouviu falar do Ivenor. Muito requisitado no país, este 
complexo nutricional em cápsulas combina três compostos que vão fazer toda a diferença na sua dieta: 
 

• Eriobotrya Japonica ou Nespereira: planta originária da China, possui compostos bioativos benéficos para a 
saúde. Muito utilizada na medicina tradicional é conhecida por diminuir a concentração sanguínea de açúcar 
(hipoglicemiante natural).  
 

• Fructus Aurantii Immaturus ou Laranja Amarga: outra planta amplamente usada na tradicional medicina 
chinesa, composta por flavonoides que atuam regulando a saúde intestinal.  

 
• Fibersol 2: fibra patenteada no Japão e EUA. É produzida principalmente a partir do amido de milho, auxilia 

na digestão e emagrecimento.  
 
Para aproveitar estes benefícios, as cápsulas devem ser ingeridas duas vezes ao dia, uma pela manhã (15 minutos 
antes do desjejum) e outra pela noite (15 minutos antes do jantar), sempre acompanhadas de 250ml de água, pelo 
menos.  
 
Uma recomendação importante é a de não ingerir refrigerantes ou qualquer bebida gasosa antes ou logo depois da 
ingestão das cápsulas nutricionais. Para isso, você deverá esperar 50 minutos.  
 

Potencializando seus resultados com Roselle Tea 
 

Amantes dos chás do mundo inteiro conhecem o chá de hibiscus, apreciado por seu sabor, aroma e coloração. O 
hibisco é uma PANC (planta alimentícia não convencional) e todas suas partes podem ser consumidas pelo ser 
humano. 
 
Segundo o site da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro o hibisco é usado como: “hipotensor, 
hipoglicêmico, expectorante, germicida, contra diabetes, cálculos renais, problemas dermatológicos e menstruais”.  
 
Além de uma opção saborosa para manter-se hidratada/o, o hibisco tem propriedades antioxidantes benéficas para 
quem busca perder peso.  
 
Diante de uma planta tão multifuncional, é claro que os taiwaneses possuem sua própria versão 100% natural deste 
chá, conhecido no país como Roselle Tea.  
 

Ivenor e Roselle Tea: combinação de sucesso! 
 
Agora que conhecemos o poder de ação destes produtos, conseguimos entender como uma rotina com Ivenor e 
Roselle Tea pode ser um potente recurso fitoterápico e nutricional na sua jornada de emagrecimento.  
 

Não esqueça: ingerir água sempre! 
 



Beber água regularmente é um hábito que reflete inclusive, na hidratação da pele. Para quem quer emagrecer, ou 
está tomando Ivenor e Roselle Tea, reforçar isso é muito importante.  
 
A ideia é construir hábitos e porque não, torná-los prazerosos. Pensando nisso, que tal transformar sua rotina de 
hidratação em um momento especial, incrementando sua água com aromas e sabores naturais? 
 
Segue uma receitinha para você começar hoje mesmo: 
 
* Suco de 1 limão; 
* 1 pau de canela e folhinhas de hortelã; 
* Rodelas de pepino e morangos cortados ao meio; 
* Pedacinhos de gengibre e rodelas de laranja com casca; 
* Rodelas de abacaxi e hortelã; 
* 5 cravos da índia e 3 anis estrelado; 
* Uma pitada de pimenta caiena, que ainda ajuda a emagrecer (ação termogênica). 
 
 

Gostou do artigo? Não esqueça de curtir e compartilhar       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO PARA BLOG – Tema: resenha de filme  

Palavra-chave: 1917 filme  

1917 não é o típico filme de guerra 

Ganhador de 3 prêmios Oscar e indicado a outros 7, o longa-metragem 1917 retrata acontecimentos na vida de dois 
jovens soldados no fatídico ano, em plena primeira guerra. 

Além da atenção destinada aos detalhes técnicos – que garantiu vários prêmios â equipe – o enredo da trama em 
nada se assemelha ao típico filme de guerra. 

Não busco afirmar que todos os filmes do gênero são iguais, porém, destaco abaixo particularidades que fazem de 
1917 algo especial. 

Os protagonistas não são idealizados 

Heróis de guerra do cinema geralmente são musculosos, não demonstram medo, exalam virilidade ou são a 
materialização da coragem. 

Sam Mendes, o diretor, mostra em 1917 que existe espaço para protagonistas vulneráveis, o que transmite uma 
visão mais empática do todo. 

Quando paramentados, estes parecem afundar no arsenal de seus uniformes – o que já os distingue visualmente dos 
‘protagonistas de regata’ de filmes similares. Peculiarmente, Schofield e Blake mostram coragem, força e resiliência 
à sua própria maneira. 

A porrada não é o centro da tensão 

As cenas conflito são bem típicas dos filmes de guerra. A depender da época em que são ambientados, começam nas 
armas e terminam no braço – ou incluem robôs. 

Mas, o que será que acontece quando soldados não estão lutando? Será que naqueles momentos de silêncio, o 
medo e o perigo somem e eles conseguem voltar em pensamentos aos momentos de paz? 

Certamente, não. Há perigo constante em uma guerra. O inesperado, o mal avaliado e até a decisão mal feita, são 
elementos trazidos em 1917 para mostrar isso. 

‘Out of the blue’: sem conclusões tiradas do nada 

O roteiro, baseado em fatos reais, é enxuto e seu desenrolar conta com impressionantes recursos técnicos, 
provocando uma experiência imersiva. 

1917 é bom até para quem não gosta do gênero. Um épico de pessoas reais e situações além do embate físico entre 
as partes. Vale a pena conferir. 

 

 

 

 

 



TEXTO PARA PORTAL – Tema: curiosidade histórica  

Meta descrição: Mais que um lendário encontro, apresentado inclusive em relato bíblico, a relação entre a Rainha de 

Sabá e o Rei Salomão teria ainda um importante significado para os etíopes. Por lá, o filho desta rainha teria dado 

início a uma dinastia real com um pé em Israel. 

 Palavra-chave: rainha de Sabá 

- 

A Rainha de Sabá e o Rei Salomão: a incrível história que liga a Etiópia e Israel.   

Em um país próspero ao norte da África reinava uma mulher poderosa e bela, chamada por muitos de Rainha de 

Sabá. Figura presente na Bíblia, Alcorão (escrituras islâmicas) e Tora (escrituras judaicas) também foi retratada na 

série Deuses Americanos, da Amazon Prime.  

Tão importante quanto nas escrituras religiosas, temos Salomão, o rei de Israel. Próspero e sábio sua fama teria 

chegado até Sabá e feito a rainha se deslocar até Jerusalém somente para conhecê-lo.  

Judeus etíopes ou Beta Israel  

É importante lembrar que a Etiópia tem um histórico de relação com as religiões judaico-cristãs muito antigo e que 

hoje existem judeus etíopes com longa tradição – são os chamados Beta Israel, com uma população atual de cerca 

de 150 000 pessoas.   

Outra tradição deste país é sua saga nacional, um livro chamado Kebra Nagast. Nele, conta-se que Makeda (como a 

Rainha de Sabá é chamada por lá) e sua comitiva foram muito bem recebidos em Jerusalém após a longa viagem 

empreendida.  

Salomão teria se afeiçoado tanto à rainha que a convidou para passar uma noite em seu palácio. 

A promessa feita pela Rainha de Sabá  

Para permanecer no palácio, a rainha então estabelece uma condição: que o rei não lhe tirasse nada a força. O rei 

Salomão então lhe pediu o mesmo, que não tomasse nada de seu palácio sem sua permissão.  

Após um banquete Makeda foi se deitar mas Salomão passou a noite inteira acordado, apenas espreitando os 

movimentos da rainha. Ele tinha um plano para que ela quebrasse sua promessa, e isso incluía deixa-la com o 

máximo de sede possível.  

Assim que a rainha acordou, obviamente com sede após o banquete, foi até um jarro de água e sem hesitar, tomou-

o. No mesmo instante levantou-se Salomão, pronto para colocar seu plano em prática.  

Tendo a rainha quebrado a promessa, o Kebra Nagast conta, Salomão então teria se sentido no direito de tomar-lhe 

algo a força, e assim o fez deitando-se com ela.  

Melenique I: o primeiro rei da dinastia salomônica 

Grávida, Makeda teria voltado ao seu país, dando à luz a seu filho no caminho e uma vez lá deixado de lado suas 

crenças ancestrais e se convertido ao judaísmo.  

Como já dissemos, a história da Rainha de Sabá é contada em muitos lugares diferentes. Alguns estudiosos 

acreditam que este reino ficava, na verdade, no atual Yêmen; enquanto isso a Etiópia também reivindica esse status 

– lembrando que os países são vizinhos, separados apenas por um canal.  

São 3 mil anos de história, vários filmes e obras de ficção foram feitos, as narrativas aparecem um pouco diferentes 

pois não temos evidências históricas suficientes para bater o martelo em torno desta lenda, mas que ela é 

fascinante, ela é, você não acha? 

 

 



TEXTO PARA PORTAL – Tema: videogames  

Palavra-chave: melhores games do Xbox 360 

 

NOSTALGIA: 5 MELHORES GAMES DO XBOX 360  

O Xbox 360 foi o segundo console lançado pela Microsoft e ficou entre nós por 11 anos até ser descontinuado em 

2016. Alguns dos melhores games do Xbox 360 marcaram a memória de muita gente, que continuou jogando alguns 

deles no sucessor Xbox One. 

Precursor de novidades como o Kinect, o videogame foi um sucesso de vendas.  

Os melhores games do Xbox 360  

Aqui você encontra uma lista com diferentes estilos de jogos do X360, especialmente campeões de crítica e público. 

Vem comigo!  

1. PORTAL 1 e 2  

Se você gosta de ótimos gráficos e histórias envolventes, mas, não de gameplays cheias de sustos e muitos rápidas e 

intensas, um dos melhores games do Xbox 360 para você seria, sem dúvidas, Portal. Neste jogo você é Chell, uma 

humana em meio a robôs super desenvolvidos em uma realidade hostil e até perigosa. 

Seu objetivo principal é resolver desafios mentais usando sua “arma de portais” e interagir com as criaturas 

robóticas. Portal é um jogo premiado e elogiado por crítica e público. Pode ser jogado no modo campanha individual 

ou no modo cooperativo.  

2. ROCK BAND  

O jogo musical Rock Band foi lançado em 2007 tendo o Xbox 360 como uma de suas plataformas de distribuição. Um 

jogo perfeito para festas e reuniões, garantindo a diversão de muitos com sua abordagem simples e seus acessórios 

exclusivos que incluíam controles na forma de microfone, guitarra e bateria.   

Sua jogabilidade consiste em acompanhar as “notas” nos controles, apertando os botões certos de acordo com o 

ritmo. O repertório musical se limita ao rock’nd’roll mais passeia por várias décadas, no Xbox 360 ainda era possível 

fazer o download de músicas extras. Em 2007 levou o prêmio de Jogo do Ano concedido pela revista Wired.  

3. LEFT 4 DEAD 2  

Zumbis são um clássico da cultura pop e o motiva da existência do jogo Left 4 Dead. Pensado como um jogo de 

sobrevivência, destaca-se por suas diferentes modalidades cooperativas de jogo online.  

Este jogo trouxe uma tecnologia de inteligência artificial totalmente inovadora na época, que permitia que a história 

se adapta-se à trajetória dos jogadores, tornando cada partida algo único. Um dos melhores games do Xbox 360 

para quem gosta de se divertir com os amigos e acompanhar uma narrativa pouco previsível.  

4. GRAND THEFT AUTO IV  

A franquia Grand Theft Auto (GTA) é uma das mais conhecidas do mundo no quesito videogame – seja por sua 

qualidade ou mesmo por levantar algumas polêmicas. O GTA IV para Xbox 360 foi um sucesso e alcançou a nota 99 

no site de crítica Metacritics, cuja avaliação vai de 0 a 100 – de acordo com o G1 na época do lançamento.  

Algo que chama a atenção é que o jogo possui um mundo aberto, que pode ser explorado por seu protagonista Niko 

Bellic - um recurso igual ao que se vê em outras franquias como Assassins Creed, Fallout e The Witcher. Este jogo 

não é indicado para menores de 18 anos.  

5. LIMBO  

Nesta lista já falei de jogos com inteligência artificial inovadora, com possibilidades diferentes de jogos cooperativos, 

com um mundo aberto explorável mais neste caso aqui, a simplicidade vence.  



Limbo é um jogo em terceira pessoa que visa solucionar desafios mentais. Trata-se de uma produção independente, 

que nada se assemelha com a estética dos jogos mais vendidos mais que foi super aclamado, ganhando prêmios e o 

carinho do público.  Limbo é um dos melhores games do Xbox 360 para quem busca originalidade. 

 

BÔNUS  

AMERICAN MCGEES ALICE  

Este jogo foi pensado como uma continuação alternativa da história de Alice (Alice no País das Maravilhas e Alice 

Através do Espelho) agora maior de idade e lidando com um traumático incêndio que terminará em internação 

psiquiátrica.  

É um jogo de ação com desafios mentais e embates. Já aclamado por crítica e público quando era um jogo para PC, 

aumentou sua fama quando foi lançado para console. Embora inspirado em uma história infantil é um jogo para 

adultos e foi um dos primeiros do catálogo da EA a ter classificação etária. 

Gostou de saber um pouco mais sobre os melhores games para Xbox 360? Compartilhe esta lista e divida um pouco 

desta nostalgia com outras pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO PARA EBOOK – Introdução  

 

Este livro foi pensado para as pessoas que vivem com alegria a jornada do autocuidado por meio dos 

cosméticos. Estes produtos fazem parte do nosso dia a dia desde que somos bebês, já que cosmético não é só o 

creme que passamos no rosto, mas também o sabonete, o shampoo, a pasta de dente e tudo aquilo que usamos 

para limpar, perfumar ou melhorar a aparência da nossa pele e seus anexos (unhas e cabelos).  

Já que esta jornada vai durar uma vida e que sempre precisaremos de cosméticos, sejam eles 

industrializados ou artesanais, sintéticos ou naturais, escrevi este livro pensando nas pessoas comuns, em gente que 

nem sempre entende todas as palavras que os especialistas usam para falar de cosméticos ou que está apenas 

começando nesse universo.  

Cosméticos são um assunto privilegiado no mundo da internet, eu concordo que é bem legal ver que aquele 

produto que você ignorava na prateleira do supermercado, farmácia ou loja pode ser, na verdade, muito bom para 

você. Só que com tanta explicação acontecendo parece que ninguém tem o direito de ficar um pouco perdido no 

meio de tanta informação disponível. 

Não é bem assim. Além de todo ser humano ter seu próprio tempo e sua própria maneira de aprender sobre 

algo, vamos combinar que nem sempre essa informação está muito clara. E por isso eu te convido a ficar aqui 

comigo e ler este ebook, que foi totalmente escrito com palavras comuns, numa linguagem informal, totalmente 

pessoal e sem jargões da ciência ou da indústria.  

Pode ser que as explicações sejam um pouco longas, afinal, vamos falar de assuntos complexos! No entanto, 

juro que me interessei tanto por utilizar informações corretas e fontes confiáveis quanto por escrever tudo isso de 

uma maneira leve. 

Antes de iniciar, eu quero falar sobre um fato. Fatos não são especulações, fatos não são teorias, fatos são 

fatos e o que vem agora, é um fato: a pele perfeita não existe. Em primeiro lugar, beleza é um conceito subjetivo, 

social e cultural, que não pode ser definido por forças exteriores a você! Você está no centro desta decisão, você 

define o que acha bonito, você age de acordo com os seus padrões.  

Em segundo lugar cada organismo é único e a pele é o maior órgão do seu corpo. Arriscar sua saúde para 

benefícios estéticos não vale a pena. Por outro lado, seus hábitos de manutenção da sua saúde refletem sim nela!  

Voltando a questão estética, uma empresa de cosméticos pode e deve indicar o que você pode esperar de 

um produto, porém, quem faz suas escolhas é você. Nunca se deixe levar por uma imagem que não reflete em nada 

quem você é. 

 O primeiro passo para não se sentir mal com todas as imagens idealizadas que existem no mundo é procurar 

pessoas que se parecem com você e se inspirar nelas. Representatividade importa!  

 Por último, este livro não substitui consultas regulares com profissionais da área, principalmente 

profissionais da área médica. Consulte sempre dermatologistas.  

Não se esqueça disso. 

Vem comigo conhecer um pouco mais sobre o universo dos cosméticos? 

 

 

 

 

 

 



ARTIGO DATA | REFERÊNCIA | OBSERVAÇÕES 

Posts no facebook | Assuntos: literatura, dicas, novidades, novos textos no site  2014  Revista Online Compota | Produtora 

Jubarte   

Novo velho cosmético - as fórmulas sob a ótica da ciência e sociedade  5 de Dezembro de 2019  Site próprio   

Advertorial - Limpeza de Pele  14 de Janeiro de 2020  Site próprio   

Setenta e uma (71) curiosidades sobre Cosméticos 8 de Fevereiro de 2020  Site próprio   

Dez (10) curiosidade sobre Drenagem Linfática Manual  21 de Maio de 2020  Site próprio  "Rankeado na 1ª pág; 

busca: curiosidades sobre drenagem linfática; curiosidades drenagem linfática" 

Entretenimento & Informação: 10 produções audiovisuais sobre o universo da beleza 22 de Maio de 2020  Site próprio  

Qual é a história? Limões, laranjas e o ácido ascórbico  7 de Junho de 2020  Site próprio   

A indústria cosmética na luta antirracista  17 de Junho de 2020  Site próprio   

A questão dos invasivos e minimamente invasivos na estética  17 de Junho de 2020  Site próprio   

Esteticista: uma profissão regulamentada. A lei 13.643  17 de Junho de 2020  Site próprio   

Leitura | Skintellectual Inteligencia Cosmética de Cristina Carvajal Riola  6 de Julho de 2020  Site próprio 

 "Rankeado na 1ª pág; busca: skintellectual inteligencia cosmetica " 

Cosméticos clássicos do tempo da vovó: porque a experiência delas importa  8 de Julho de 2020  Site próprio   

G - Beauty: tendência alemã na indústria cosmética  9 de Julho de 2020  Site próprio   

Padrões de beleza - o que penso sobre  14 de Julho de 2020  Site próprio   

Nostalgia: 5 melhores games do Xbox 360  Julho de 2020  Site Desencaixados   

Pong, o primeiro game criado 30 de Julho de 2020  Site Desencaixados   

Metáforas visuais no aprendizado da Anatomia da Pele e seus Anexos  1 de Agosto de 2020  Site Próprio   

Turquia e seu potencial no setor de biocosméticos  3 de Agosto de 2020  Site Próprio   

Quer perder peso? Alcance resultados com Ivenor e Roselle Tea  12 de Agosto de 2020  But, We love cosmetics   

3 coisas que você precisa saber sobre Taiwan  13 de Agosto de 2020  But, We love cosmetics   

Conheça o Rapid Wrinkle Repair - O creme da Neutrogena para rugas, linhas de expressão e mais. 14 de Agosto de 2020 

 But, We love cosmetics   

Bastidores | Como produzo o seu conteúdo - fase da pesquisa  19 de Agosto de 2020  Site próprio   

Profissão Redatora Web  30 de Agosto de 2020  Site próprio   

Leitura Crítica - Livro de memórias  Agosto - Novembro de 2020 Livro Professor Marcos   

5 motivos para assistir Lovecraft Country, a nova série da HBO  10 de Setembro de 2020  Site Próprio   

1917 não é o típico filme de guerra  15 de Setembro de 2020  Site Próprio   

Utopia: a série que estreou para ser cancelada (de novo)   29 de Novembro de 2020  Site Próprio   

Trampando na base: Ritmo e Flow, a série da Netflix com Cardi B  18 de Março de 2021  Site Próprio   

Glow Up - Uma competição sobre o Caos em Meio à Beleza  19 de Março de 2021  Site Próprio   

Aquecimento Matrix 4: um guia para se preparar  22 de Março de 2021 Site Próprio   

Ruth Benedict: antropóloga ou espiã de guerra acidental?  26 de Março 2021 Super Misterioso   

Kaspar Hauser: o caso enigmático que chocou a sociedade  26 de Março 2021 Super Misterioso   

Anjo de Hamburgo: uma brasileira desafiando o nazismo  02 de Abril de 2021 Super Misterioso   



Conhecimento ou roubo? A vida dupla de pesquisadores nas colônias  04 de Abril de 2021 Super Misterioso  

Rainha de Sabá e Rei Salomão: a história que une Etiópia e Israel  07 de Abril de 2021  Super Misterioso   

Uma jornada mortal nos Andes: a surpreendente história do voo 571 09 de Abril de 2021  Super Misterioso  

Sérum Anti-idade renovador Salicyli C10 da La Roche-Posay - Resenha  09 de Abril de 2021  Site Próprio   

Creme de limpeza capilar Sensitine da INOAR - Resenha  10 de Abril de 2021  Site Próprio   

Shampoo e Condicionador Sólidos Bars Over Bottles - Resenha  11 de Abril de 2021 Site Próprio   

O caso Banksy: conheça as teorias por trás dessa identidade secreta  13 de Abril de 2021  Super Misterioso   

Povos nativos: a incrível cultura Maori da Nova Zelândia  15 de Abril de 2021  Super Misterioso   

John Swartzwelder: conheça o intrigante escritor de "Os Simpsons" 23 de Abril de 2021  Super Misterioso   

Esperanto: saiba mais sobre a língua capaz de unir o mundo todo 28 de Abril de 2021 Super Misterioso   

50 dicas e curiosidades sobre skincare - eBook com 11 páginas  05 de Maio de 2021 Projeto pessoal   

Vivendo a espiritualidade em uma 'Nova Era':  conheça o movimento  07 de Maio de 2021  Super Misterioso 

  

 


