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Tudo o que eu pensei foi: mais amor, por favor. Eu sentia uma espÃ©cie de revolta interna ao ouvir
opiniÃµes homofÃ³bicas, amargas e cruÃ©is sobre o mundo. OpiniÃµes de mentes fechadas e
ultrapassadas.
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