
 

IMAGEM DA CAPA 
 
 
 
 

Ocupar um vazio. 
As idéias proliferam afastando as complexidades técnicas e as 
abstrações indecifráveis.  
O caminho é buscar as cores e enfeitá-las com o emblema. 
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