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sência? ou a ausência o desvendamento da aparente presença?) em 
muitas coisas, inclusive nos finais de semana, porque “minha mãe 
faz essas coisas de mestrado, de doutorado, sabe como é, dão muito 
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cadernos, computador e... três amorosas cachorrinhas, mel, Petty e 
Pérola, da mais pura raça VL (para os que não são entendidos em 
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