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Patrícia Figueiredo



EU ACREDITO...

“Amar a si próprio é o início de um romance para 
toda a vida!” - Oscar Wilde

Esse guia nasceu da minha vontade de inspirar outras mulheres a também 
buscarem a sua Beleza Autêntica e Única! 

Criando e vivendo o SEU padrão de beleza, você vai descobrir mais uma vez, 
ou, quem sabe, pela primeira vez, que você deve se orgulhar de quem você é! 
Você se tornará mais confiante sobre qual o seu real valor!

As pessoas à sua volta vão perceber um brilho no seu olhar... Elas vão 
perceber a diferença e vão admirá-la profundamente por suas qualidades, 
por sua beleza.

Mudanças são sempre possíveis. Mas, a minha pergunta para você é: uma 
vez que a gente começar, você vai lutar contra a mudança, ou vai acolhê-la?

Você vai permitir que a mudança seja superficial, apenas um “tapa no visual”, 
ou vai querer uma transformação profunda, por fora e por dentro?

Você pode se tornar quem você quer ser! Acredite nisso! Se você quiser, 
pode ser muito mais do que uma mulher que apenas atrai olhares, mas ser 
alguém que toca no coração das pessoas.

Com esse e-book, vou te ajudar a iniciar a sua Revolução da Beleza, oferecendo 
o suporte, a inspiração e motivação que você vai precisar nesse processo.

É hora de se tornar uma mulher extraordinária, por dentro e por fora!

Patrícia Figueiredo

Prefácio



1. Introdução

Existe algo a mais para encontrarmos o equilíbrio entre a nossa essência e a 
nossa beleza física. Você só tem que saber COMO procurar.

Se você perdeu o contato com a mulher que você gostaria de se 
tornar fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, não vamos 
perder tempo com uma reforma no seu guarda-roupas, um corte de 
cabelo novo ou, simplesmente, aprender a se maquiar. Que tal uma 
TRANSFORMAÇÃO GENUÍNA?

Eu quero ajudá-la a fazer a conexão entre a sua aparência e quem você 
verdadeiramente é. Fazendo isso, como um passe de mágica, você irá irradiar 
a sua Real Beleza.

Redescobrindo e definindo quem você VERDADEIRAMENTE é, você 
irá naturalmente revelar para o mundo a sua beleza, que é única! Essa é a 
Revolução da Beleza!
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2. Sobre minha descoberta

Eu gastei 15 anos da minha vida trabalhando como maquiadora profissional e 
administrando o meu salão de beleza. Sempre ajudei mulheres a se sentirem 
mais bonitas ou felizes com as suas aparências, para, finalmente, descobrir 
que a nossa beleza brilha quando nós nos permitimos sermos nós mesmas. 

Nesses momentos, todas somos radiantes. Mas, como as mulheres podem 
recuperar a sua beleza autêntica?

Curiosamente, eu comecei a descobrir a resposta para essa questão quando fui 
diagnosticada com câncer de mama, em junho de 2014. Meu tratamento durou 
13 meses e, durante esse período, fiquei careca, sem cílios e sobrancelhas. E o 
que parecia, em um primeiro momento, ser algo inconcebível e aterrorizante, 
foi uma oportunidade única para descobrir a minha Real Beleza:

 � Pode uma maquiadora ser careca?

 � Pode uma mulher careca se sentir bonita e feliz?

Ao conseguir responder e viver esses questionamentos, o meu propósito 
de vida ficou claro: eu tenho que dividir o que eu aprendi ajudando outras 
mulheres a redescobrir e expressar sua Real Beleza, QUE NÃO OBEDECE 
A NENHUM PADRÃO! Essa é a minha Revolução da Beleza.

9

  PARASEAMAR



3. O preço que paguei pela beleza

Como maquiadora profissional, era meu trabalho transformar as mulheres 
que sentavam na minha cadeira no melhor que elas poderiam ser, fisicamente 
falando. Eu sempre ajudei mulheres a se sentirem mais bonitas.

Mas, depois de anos trabalhando como maquiadora, havia algo que me 
incomodava... Meu trabalho não me realizava mais... Eu achava tudo 
muito superficial.

Ainda não tinha descoberto a conexão entre parecer bonita e se tornar 
bonita. Antes de ser diagnosticada com câncer, iniciar o meu tratamento e 
me ver careca, eu não havia descoberto a conexão que existe entre a beleza 
interior e exterior.

Mas, afinal, o que é beleza interior? É saber QUEM VOCÊ É e viver o seu 
EU autêntico. 

E o meu trabalho como maquiadora não causava essa transformação. Eu 
queria mais... Mas, me sentia perdida: como poderia mudar a vida de outras 
mulheres se eu não sabia por onde começar a mudança que queria na minha 
vida?

Buscava incansavelmente preencher essa lacuna, procurando compensações 
superficiais. Malhava, em média, duas horas por dia, vivia me comparando 
com as musas fitness, e, por mais que tentasse, não conseguia ter o abdômen 
sarado da “miss Instagram”...

Usava aparelho nos dentes, mesmo sem ter grandes problemas com eles. 
Buscava o corpo perfeito, o sorriso perfeito e o cabelo perfeito, imaginando 
que, quando isso acontecesse, talvez eu tivesse uma vida perfeita e ficasse 
satisfeita e feliz!
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Criei um padrão de beleza quase impossível de ser alcançado. O padrão 
“Photoshop”, ilusório e irreal das revistas, mídias sociais e televisão. Um 
padrão que, cá entre nós, não existe na vida real.

E o pior: condicionei a minha felicidade ao alcance desse padrão. Minha 
vida só seria perfeita – e eu, feliz – se eu o alcançasse. E, quanto mais me 
dedicava a alcançar esse padrão que não me representava, mais insatisfeita 
eu ficava sobre a minha aparência e, consequentemente, minha vida.

Até que, em julho de 2014, fui diagnosticada com câncer de mama. Fiz uma 
mastectomia e um tratamento longo e doloroso, que teve como protocolo 
16 sessões de quimioterapia e 28 sessões de radioterapia.

Por 13 meses, tive que me encarar no espelho totalmente sem cabelos, cílios 
e sobrancelhas. Tive que conviver com meu corpo inchado pelos corticoides 
e, muitas vezes, quando me olhava no espelho, não me reconhecia...

EU NÃO SABIA, MAS ESTAVA MUITO PERTO DE DESCOBRIR A 
MINHA REAL BELEZA E INICIAR A MINHA REVOLUÇÃO!

Surpreendentemente, nesse período, passei a nutrir um amor e respeito por 
mim e pelo meu corpo, que lutava bravamente.
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4. Onde eu estou agora?

Criei um blog (www.dascoisasquetenhoaprendido.com.br), escrevi 
dois e-books, estou finalizando meu livro e fundei um programa on line 
inovador, que usa ferramentas de coaching e técnicas de automaquiagem 
para ajudar mulheres a se gostarem mais e a descobrirem a sua beleza 
única enquanto aprendem a se maquiar: Maquiar Para Se Amar.

Ainda gosto de transformar e realçar a beleza das minhas clientes como 
maquiadora profissional. Mas, hoje, como coach, tenho a consciência de 
que a nossa Beleza Genuína vem de dentro para fora.

Com esse e-book, você vai conseguir dar um passo importante em direção 
à sua Melhor Versão e, finalmente, irá começar a revelá-la para o mundo. 
E, não importa onde você está na sua jornada: é possível encontrar a sua 
Beleza Real e começar a sua Revolução!

Acredito que, para servi-la melhor como consultora de imagem, eu 
tenho que ajudá-la a fazer uma transformação mais profunda.

Eu quero ajudar você a identificar as suas qualidades mais profundas, 
que a deixam orgulhosa sobre quem você é. Foi assim que comecei a 
minha revolução...
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É isso o que eu ofereço nesse livro. Não apenas dicas de make-up, 
cosméticos e cortes de cabelo. Isso você pode conseguir me seguindo 
nas mídias sociais, adquirindo outros produtos meus ou, simplesmente, 
assistindo tutoriais no YouTube.

Eu não sou só maquiadora profissional e consultora de imagem pessoal. 
Sou uma mulher que sabe o quanto a vida pode ser dura. Mas, ainda 
assim,  vale a pena viver!

Lembre-se: a REVOLUÇÃO DA BELEZA não é a busca de um padrão 
de  beleza, mas revelar a sua Melhor Versão e se amar.
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5. Por que somente mudanças no visual não funcionam?

Quando trabalhava exclusivamente como maquiadora profissional, as 
clientes sempre me pediam algo do tipo: “você pode esconder essa 
cicatriz? Pode disfarçar minhas olheiras? Afinar o meu nariz? Alongar o 
meu rosto redondo? Me deixar dez anos mais jovem?”.

Fico impressionada como somos capazes de listar, com facilidade, dez 
coisas que não gostamos na gente. Mas, na hora de falar das nossas 
qualidades, é tão difícil!

Trabalhei maquiando mulheres de todos os tipos, alturas, idades, formatos 
de rosto e corpo. E, TODAS, sem exceção, saíam da minha cadeira se 
sentindo maravilhosas.

Por que? Certamente, não foi só por conta do meu arsenal de maquiagem, 
minhas técnicas e a produção do cabelo feita pela minha equipe.

Como maquiadora especializada em noivas, percebi que elas, quando 
estavam sendo maquiadas, independentemente de serem noivas ou 
não, já estavam muito felizes, vivendo um momento único, sentindo-se 
especiais e amadas.

Isso é um ponto importante: quando nos sentimos amadas, nos 
sentimos mais bonitas e, quando nos sentimos mais bonitas, advinha o 
que acontece?

As pessoas em nossa volta também enxergam o nosso brilho, a nossa 
Real Beleza.

Além disso, hoje, percebo que o meu trabalho como maquiadora era 
realçar o que elas já possuíam, em vez de esconder.
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Para mim, maquiar é isso! Aceitar e realçar o que você tem. Acolher quem 
você é. Não é a busca da perfeição, isso não é realista. Mas a busca da sua 
Beleza Única! Revelar o que você tem de melhor!

Enquanto eu tentava compensar as minhas insatisfações com mudanças 
externas e superficiais, focava nas qualidades das outras mulheres e esquecia 
de olhar para dentro de mim... Esquecia de valorizar as MINHAS qualidades 
e, cada dia mais, me desvalorizava, mesmo que inconscientemente.
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6. O poder da inspiração

Eu não sou apenas uma profissional da beleza. Eu sou uma mulher que 
descobriu que a beleza brilha quando nos reencontramos com a nossa 
essência. E, quando isso acontece, você não precisa estar em forma ou ter 
um rosto perfeito. Você não precisa nem mesmo ter cabelos!

Se você permitir, com a minha vivência e experiência, eu vou ensiná-la 
mais do que truques de maquiagem. Quero te ajudar a encontrar a sua 
beleza de verdade. Esse e-book não é só sobre beleza, ou maquiagem, 
mas sobre se amar!

Eu sou a prova viva que viver a beleza real, e deixar ela brilhar, tem o poder 
de curar! Essa é a Revolução da Beleza!

16

  PARASEAMAR



7. Pronta para a transformação?

Vamos iniciar o nosso desafio. Para começar, use um caderno e marque a 
data de hoje. A partir dessa data, você nunca mais será mesma mulher.

Vamos começar uma jornada, e tenho certeza que, se você se comprometer, 
a mulher que irá sair no final desse processo irá te surpreender. 

Recomendo que você faça cada módulo em dias diferentes, para ter tempo 
de internalizar suas reflexões e colocar as suas resoluções em prática!

LEMBRE-SE: para atingir resultados, você precisa investir seu tempo para 
refletir profundamente sobre cada questão. E, sobretudo, incorporar suas 
descobertas no dia a dia.

Se você quer descobrir a sua beleza real, é porque você quer mudar, certo? 
Então, permita-se! A sua transformação será proporcional à sua dedicação! 
Não se limite a pensar sobre as questões apresentadas. Escreva! Você 
perceberá o quanto suas reflexões e, consequentemente, seus resultados 
serão mais profundos. Não se limite a escrever. Coloque em prática e inicie 
a sua Revolução!

Não importa quem você é, nem como chegou até aqui... Você sempre poderá 
ser melhor e mais bonita. E isso depende apenas de uma única pessoa: você!
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Pronta para começar?
Eu revelei muito de mim, da minha vulnerabilidade e da minha história de 
superação. Agora, preciso que você faça um acordo comigo. Prometa:

 � Eu serei completamente honesta sobre quem eu sou e quem eu quero ser.

 � Eu vou encarar o medo de mudar e estarei aberta a mudanças.

 � Eu vou abrir mão de pensamentos negativos e da autocrítica.

 � Eu irei focar somente no positivo: em quem EU SOU e nos meus 
talentos.
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8. Olhando no espelho

Agora, vamos avaliar exatamente onde você está e como você se vê. Eu 
quero que você seja absolutamente honesta. Mas, livre-se da tentação de se 
julgar. Ser honesta não é se criticar, mas ser autêntica.

1. Quando você se olha no espelho, como se sente em relação à sua imagem?

2. Como você se sente quando sai na rua?

3. Você se mostra exatamente como você é?

4. Liste, agora, 20 qualidades que mais gosta em você. Eu quero que 
você reconheça e admire a sua beleza. Não pare até terminar. Se tiver 
dificuldades, vale pedir ajuda. Não precisam ser só atributos físicos, 
lembre-se: a Beleza Autêntica tem mais a ver com Essência. Afinal, quem 
não gosta de ficar perto de uma pessoa engraçada, alto-astral e simpática?

A facilidade com que você lista suas qualidades ou não, fala muito sobre sua 
autoestima.

REVOLUÇÃO DA BELEZA: toda mulher que encontrou a 
Verdadeira Beleza conhece o poder de viver autenticamente. 
Tudo o que a gente coloca o foco na vida, cresce! Crie o hábito de 
valorizar suas qualidades!
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9. Perdoe-se

Quando não conseguimos nos perdoar, ficamos presas no tempo. Costuma 
ter pensamentos negativos e atitudes destrutivas sobre você mesma? Quando 
comete algum erro, se chama de burra, idiota ou fica se martirizando?

Saiba que, com essas atitudes, sua vida não progride. 

Mesmo que você tenha pensado: “Esse não é o meu caso”, separe um tempo 
para examinar a sua vida e refletir:

1. Tenho guardado mágoa de mim mesma? Se sim, por quê?

2. Existe algo que fiz que me causou tanta vergonha ou arrependimento a 
ponto de eu não querer ou conseguir me perdoar? O que foi? Por que 
não consigo me perdoar?

3. Há algo no meu passado que tem me impedido de ter alegria e prazer  
porque acredito que não sou digna dessas coisas?

REVOLUÇÃO DA BELEZA: pare de alimentar pensamentos 
negativos sobre você e mensagens de autocrítica e passe a identificar 
o que te faz única. Você vai começar a externar a sua beleza 
naturalmente.Se você quer encontrar uma transformação genuína e 
duradoura, é preciso mudar a sua mentalidade.
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Como uma expert da beleza, e mesmo com a minha vivência, eu afirmo: toda 
mulher projeta externamente o que está sentindo! Também é verdade que 
os sentimentos influenciam na nossa imagem. Portanto, existe uma conexão 
muito forte entre pensamentos, sentimentos e aparência.
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10. Fuja da comparação e encontre o seu valor

Não há nada demais em admirarmos alguém. O problema acontece quando 
começamos a nos comparar. A comparação gera expectativas frustradas. 
Normalmente, nos sentimos inferiores. Toda a vez que nos comparamos a 
alguém, deixamos de perceber o nosso valor. Isso gera inseguranças. Todas 
as vezes que você disser que não consegue, ou que “fulana” faz algo melhor 
que você, você está se comparando!

Saiba, antes de qualquer coisa, que o apelo à comparação não vai desaparecer 
da sua vida. Mas, não gaste seu tempo comparando a sua aparência, 
habilidades e conquistas com a de outras pessoas. Qual a vantagem disso?

1. Você anda se comparando? Sua tarefa será observar a si mesma durante 
as próximas 24 horas. Toda vez que pegar se comparando, anote no seu 
caderno sobre a comparação.

2. Observe quais qualidades você está comparando. Elas certamente têm 
muito valor para você!

3. Use as comparações de maneira positiva. Como?Faça uma lista com dez 
pessoas que te inspirem.

4. Analise o que essas pessoas têm em comum. Isso poderá indicar o que é 
importante para você.

REVOLUÇÃO DA BELEZA: Nossa jornada rumo à autoaceitação 
inicia quando nos perdoamos e aceitamos o nosso passado, nossos 
erros e equívocos. Esse caminho é lindo! Nele, percebemos que 
TUDO o que vivemos e TODAS as nossas escolhas nos levaram a 
ser quem somos e que, portanto, fazem parte da gente 

Quando você se aceita e se perdoa, você começa a sua Revolução!
😃😃

22

  PARASEAMAR



11. Descobrindo a sua “base”

Aqui, não estou falando de maquiagem, mas de algo muito profundo. Deixe 
eu contar um pouco mais da minha história e você irá entender melhor.

Antes de ser diagnosticada, eu era maquiadora e administrava um salão de 
beleza com 22 funcionários. Aos olhos dos outros, eu era bem-sucedida. 
Porém, não me sentia confiante, realizada e feliz. Por que?

Só hoje, tenho consciência de que não sabia quem eu era. Então, tudo o que 
havia conquistado não estava alinhado com quem eu era. 

Você já parou para se perguntar o que te faz feliz? Os seus sonhos são 
realmente seus?

1. Para responder essas perguntas, faça uma lista com as TOP 10 coisas 
que você mais gosta de fazer. Quando você sabe o que agrada, para de se 
preocupar em impressionar os outros.

Essa lista fala muito da sua essência e vai guiá-la em direção aos seus sonhos 
e a sua Real Beleza. Como?

Tenha em mente que, sempre que você se nega a felicidade que merece, 
você se sente para baixo, menos motivada, se cuida menos. Mas, o contrário 
também é verdadeiro!

Mesmo que você esteja pensando: “Eu sei o que valorizo na vida” e queira 
pular esse exercício, vença a resistência e faça sua lista. Você sabia que 
nossos valores mudam com o tempo? Permita-se realizar esse exercício, 
aparentemente simples, e se surpreenda com o que sua lista TOP 10 revela 
sobre você!
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Exemplos: 

Adoro viajar, conhecer novas culturas, pessoas e lugares. Me sinto mais livre.
Valor = Liberdade

Gosto de ler. Fico feliz quando percebo que estou aprendendo alguma coisa. 
Valor = Crescimento pessoal

2. Agora, o mais importante: coloque a sua TOP 10 lista em prática. Deixe 
a sua essência vibrar! Reserve ao menos um item por dia para você realizar 
durante uma semana e observe como você se sentirá!

3. Com a sua lista, se pergunte: por que eu gosto disso? Por que isso é tão 
importante para mim? Anote seus valores. Eles irão aparecer com mais 
nitidez quando você refletir sobre cada um desses hobbies.

Se você tiver dificuldades em alinhar seus valores a seus hobbies, dê 
uma olhada na listagem abaixo. Isso pode te ajudar

ALEGRIA

AMOR

BELEZA

COMUNIDADE

CONFIANÇA

CONSCIÊNCIA

CRESCIMENTO 
PESSOAL

CRIATIVIDADE

DIVERSÃO

ESPIRITUALIDADE

FAMÍLIA

FORÇA

HARMONIA

HONESTIDADE

IMAGINAÇÃO

INDEPENDÊNCIA

INSPIRAÇÃO

LIBERDADE

LIDERANÇA

MOTIVAÇÃO

PACIÊNCIA

PAZ

PRESENÇA

QUALIDADE DE VIDA

RELACIONAMENTO

ROMANCE

SABEDORIA

SAÚDE

SEGURANÇA

SENSUALIDADE

TRANQUILIDADE

4. Escolha seus top 5 valores e coloque-os em lugares que você sempre veja. 
Esse será um lembrete do que é mais significativo para você! Quando está 
alinhada com seus valores, você se sente mais motivada, vibrante, feliz e bonita!
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12. E, agora?

Seus valores exercem um papel fundamental na sua aparência, pois a 
percepção de beleza está fundamentada nos seus gostos e valores pessoais. 
Quando você se conhece e reconhece seus valores, seu cabelo, maquiagem 
e roupas vão traduzir naturalmente a sua essência.

Todas as suas atitudes, decisões e escolhas deveriam estar alinhadas com 
esses valores. Honrá-los é a chave para você viver uma vida autêntica e 
revelar a sua beleza única!

Você identificou sua essência, o que lhe inspira e alimenta o seu espírito. 
Você relacionou o seus principais valores. Parabéns! Nenhum maquiador 
ou expert da beleza pode te dar o que você se deu. Estou muito orgulhosa 
de você!

De agora em diante, sempre que você precisar tomar uma decisão, use essas 
informações. E, a partir de agora, todas as decisões que você tomar por mais 
simples que sejam, vão refletir VOCÊ.

Isso porque, agora, você se conhece mais e sabe 
o que é realmente importante para você. Você 
tem uma bússola. Sempre que fizer uma escolha 
pergunte: “Estarei alinhada com meus valores?”

Estou certa que toda mudança que você fizer 
no visual e em todos os segmentos da vida vão 
em direção a quem você de fato é! Você já deu 
o pontapé inicial em direção a Sua Revolução 
da Beleza!
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1. Agora, responda novamente: quando você se olha no espelho, como se 
sente em relação a sua imagem?

2. Você acha que possui estilo próprio?

3. Qual é a sua maior necessidade neste momento: cabelo? maquiagem? 
Roupas? Algo mais?

4. Que mudanças você deseja?

5. O que essas mudanças vão proporcionar a você?

6. Turbine as suas intenções. Comprometa-se: envie um email com sua 
lista de intenções para uma amiga de confiança. Se você não tiver 
ninguém com quem partilhar, mande esse e-mail para mim! Vou adorar 
saber notícias suas!

7. Atualize a sua amiga sobre seu progresso semanalmente.

8. A cada meta alcançada, se dê um presente! É de extrema importância 
se premiar e comemorar as vitórias! Isso vai motivá-la ainda mais a seguir 
em direção à sua melhor versão!
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13. Continue a Revolução

Ao ler essa cartilha, você demonstrou ter duas qualidades fundamentais para 
realizar a Revolução da Beleza:

 � Forte desejo de mudança

 � A crença de que é possível

Espero, de coração, que o tempo que eu investi para criar esse material 
tenha feito diferença para você!

Que você tenha feito uma reflexão das suas crenças mais profundas, 
pensamentos, sentimentos e desejos. E tenha encontrado inspiração e 
motivação para partir em busca da sua Real Beleza!

Se isso acontecer, eu estarei vivendo a minha missão! Isso me deixa feliz, 
realizada e, advinha? Mais bonita!

Me conte a sua história (eu quero saber), me mande um e-mail. Me ajude a 
espalhar a minha mensagem pelo mundo e a revolucionar a Beleza.

Compartilhe esse material com outras pessoas ou mesmo nas suas mídias sociais.

Com Amor, Patrícia

O meu objetivo principal ao escrever este e-book é ajudá-la a identificar e 
valorizar a sua Beleza Única. Mas, nada como uma boa  maquiagem para 
aumentar a nossa autoconfiança! Então, quero dar mais um presente para a 
sua autoestima: Meu mini-curso gratuito de maquiagem. 

São seis aulas de make-up que vão ensiná-la ensinar a “Maquiar Para Se Amar”.

Para participar, acesse: 
http://maquiarpraseamar.com.br/minicurso-viverhoje

Nos encontramos na primeira aula! Prepare os seus pincéis!
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SOBRE A AUTORA

Patrícia Figueiredo é escritora, palestrante, 
coach de estilo de vida e superação. Em 

27/6/14, descobriu que tinha câncer. Quando 
recebeu esse diagnóstico, não conseguia pensar 

em nada mais. Só a ideia da morte preenchia o 
seu pensamento...

E, com ela, a sensação de fracasso, de que ainda não havia realizado a metade 
do que gostaria, e que a vida tinha passado muito rápido. Só pensava que não 
queria morrer!

Ela não sabia absolutamente nada sobre o câncer, então, começou a buscar 
respostas... E, desde então, tem aprendido muitas coisas que compartilha 
em seu blog.

Patricia fez 16 ciclos de quimioterapia e 28 sessões de radioterapia. Apenas 
dois anos depois do diagnóstico, ela afirma que o câncer mudou sua 
perspectiva da vida e a elevou para um novo nível.

“Quem recebe um diagnóstico como esse, nunca mais será o mesmo... 
Minha visão do mundo, da vida, os valores e as prioridades mudaram... E esse 
é o motivo que me leva a escrever... Se com a minha doença, eu conseguir 
conscientizar sobre a prevenção do câncer, ou, se de alguma forma, puder 
tocar no coração de quem me lê, tudo o que vivi,  já terá valido à pena.”

Para saber mais: 

www.dascoisasquetenhoaprendido.com.br
www.viverhoje.org


