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Neste guia, apresentamos 128 moldes práticos, todos com receitas explicativas e repletas de dicas de costura. Encante-se com os diversos
vestidos que fazem parte desta edição. Temos a certeza de que, entre longos, mínis e mídis, de diferentes modelagens e tecidos, irá
encontrar um modelo perfeito para você! OBS: o caderno de moldes está disponível somente na versão impressa.
Nesta edição, lindos projetos de salas de estar e de jantar, ambientes integrados, espaços com TV e ainda uma matéria especial que mostra
duas mesas decoradas para um romântico jantar a dois: uma em estilo clássico, para casais mais tradicionais; e a outra contemporânea,
para pessoas modernas. Tem, ainda, a vitrine que, sem exageros, está de encher os olhos, com reportagens sobre cores, compartimentos
para guardar CDs, os lançamentos em eletrônicos e um especial sobre listras. Na horizontal ou vertical, elas voltam com tudo na decoração
de interiores, seja cobrindo as paredes ou colorindo móveis, tapetes e acessórios.
Em agradecimento as grandes vendas todos os seus livros entraram em promoções!Devido a grande venda desse livro, vamos colocar em
promoção por uma semana!POR SER O LIVRO MAIS BEM VENDIDO baixamos o preço por uma semana: 5 reais! O MELHOR LIVRO DE
SADOMASOQUISMO!Recomendado para adultos! Contém muitas cenas de sadomasoquismo, não é recomendado para menores de 18
anos!Muito forte a história!Capa; Neto BragaAgradeço a todos, deixem suas críticas, por favor, ao terminar de ler este livro, sejam boas ou
ruins, aceitarei todas com muito carinho, quero saber se gostaram ou não da história!Beijos, Íris Oliveira 50 Tons De Vermelho inspirado no
filme “50 tons de cinza”, porém, com cenas bem mais quentes e “fortes” de sadomasoquismo. A vida e tudo neste mundo são para ser
inspirados por outra pessoa, mesmo que escreva diferente.
31º livro do autor. OLYMPUS é uma coletânea de poemas do autor, divididos em 14 capítulos, cada um deles representado por uma
divindade da mitologia grega: Eros, Morpheus, Aphrodite, Poseidon, Hades, Erebus, Zeus, Hera, Gaia, Ares, Athena, Chronos, Apollo e
Arthemis. Os temas dos poemas apresentados em cada capítulo têm a ver com a divindade que dá título ao mesmo. Este é o 1º volume do
capítulo dedicado a Eros, o deus do Amor, com 300 poemas. O 2º volume, igualmente com 300 poemas, também já está disponível no
Clube de Autores.
Compreender o fenômeno das Indústrias Criativas se faz oportuno – e necessário –, visto que as mesmas têm se destacado das demais
pois possui, justamente, a criatividade como elemento diferencial. Howkins (2001)1 discorre que os detentores das ideias se tornaram
profissionais mais importantes do que os que operam máquinas e, em muitos casos, até mais do que os que as possuem. Enquanto
discutem-se inúmeras formas de diferenciação em mercados extremamente disputados, a criatividade prova, dia após dia, que pode ser
esse agente díspar que as organizações tanto buscam. Criar pode ser, inclusive, uma questão de sobrevivência empresarial, dadas as
incertezas em relação ao presente/ futuro, principalmente se considerarmos o contexto mutável em que vivemos, onde surgem, a cada
momento, novos problemas e situações que exigem, de forma direta e em uma rapidez impensada, soluções e decisões altamente criativas
(DUAILIBI; SIMONSEN JÚNIOR, 20092). Sendo assim, buscando compartilhar pesquisas e casos acerca das dimensões formadoras das
Indústrias Criativas, a Universidade Feevale apresentou, no dia 26 de junho de 2015, o I Congresso de Indústrias Criativas. O evento teve
como objetivo a realização de palestras e grupos de trabalho que inovassem e discutissem o campo dos processos produtivos de diversos
setores criativos, como Publicidade, Moda, Design, Jogos Digitais, Cinema, Música e Arte, entre outros. Nas páginas seguintes, o leitor tem
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a oportunidade de conhecer os textos enviados ao Congresso, aproximando-se dos diversos campos que compõem o universo complexo e
instigante das Indústrias Criativas. Busca-se, dessa forma, oportunizar a professores, pesquisadores e estudantes de programas Strictu
Sensu, um maior contato com a área, visto que os estudos que permeiam a produção científica nacional são, ainda, introdutórios e
incipientes. Boa leitura a todos!
No final da festa todos os copos ficam espalhados pela casa. Alguns vazios. Outros ainda por beber e outros com marcas de baton. As
garrafas dispersas pelas divisões, tal como as conversas que ficaram interrompidas a meio. O final da festa é sempre assim... apenas uma
pessoa para ordenar o caos que restou entre a porta e os convidados. No final da festa fica sempre tanto por arrumar. Sacodem-se as
almofadas do sofá, varre-se o pó para debaixo dos tapetes e os copos esses são lavados e arrumados. O lixo fica à porta, à espera de ser
levado para a rua. Toda a gente sabe que é assim. Toda a gente sabe que o final da festa é como o fim do amor.
Inspire-se com lindos ambientes perfeitos para príncipes e princesas!
Não é tão fácil escrever ou tentar imaginar o que seja o terror, suspense ou algo além da nossa imaginação... Mas que de certo modo nos
criam um certo antagonismo, e sentir isto na pele é ler todas estas histórias sobre vampiros e lobisomens... Até aonde podemos afirmar se
eles existem... A dúvida paira sobre a humanidade, ai está o ponto inicial do mistério e que nos instiga a ter o conhecimento ou buscar
informações de suas reais origens... Seja por documentos ou até mesmos inspirações tele abertas da mente onde o teor vampiro vai
aparecer... Este livro com toda a sua maestria de histórias mostra-nos o prazer, e o elemento mais delicado sensual de descrever a
sensualidade dum vampiro ou ainda mais duma charmosa vampira... Ao seu deleite entregamos para o puro prazer carnal de nossa parte a
deles... O sangue... Quem não lembra quando era criança que parentes, amigos ou alguém tinha “um causo” e que era tão surpreendente
que mexia com a nossa imaginação e como também a deles... Filmes que remotam um ser poderoso mas que precisa sobreviver atrás da
imagem da humanidade... Sempre foi assim... E eles ainda estão trabalhando nesta forma... E para a suas seguranças é preciso estar
assim... Nas sombras... Coordenando quase todos os preceitos da humanidade... Duma forma indireta ou direta de ajuda para a
humanidade... Uma amiga que mora na Alemanha é fanática por esses seres que transpassam a nossa imaginação de interpretar os
mesmos... Em contra partida a ganhadora do concurso que está entre os demais escritores deste livro... Enviou uma carta dizendo sobre a
imagem do livro, a qual ela sentiu um repudio, de certo modo ela não está errada o ser da capa que é uma mulher vampira é realmente
assustador... Ela queria algo mais sutil digamos “indiretamente” uma mulher comendo uma maçã por exemplo... Mas a amiga da Alemanha
discordou plenamente sobre a questão... Dizendo “Não! Eles precisam saber que os vampiros não são os mocinhos... Eles são essas feras
mesmos, os monstros que não conhecemos...” Tendo então essas duas visões pude perceber que a humanidade pensa desta forma que
dum lado temos um vampiro ou vampira elegante que vai nos servir com vinhos ou rosas e cederemos o nosso sangue com glamour... Do
outro lado o ser que vai nos sucumbir mostrando todas as suas garras e dentes afiados, o pavor onde o sangue cairá no ato de selvageria
sendo o alimento sagrado para eles... Pensamos assim... Mas isto não importa, o que importa é a magia de acreditar nesta ilusão.
Imaginação... Ou naquela hora que você está na rua ou num ônibus público dizendo em pensamento... “Nossa que cara estranho... Ele tem
cara de Vampiro... Às vezes penso que é melhor fugir um pouco da realidade, porque os vampiros da literatura não farão o mal... Apenas
imagine neste livro e sinta que você está com eles... Agora...

When face-to-face with a real Portuguese speaker, do you freeze? Do you know how to ask for directions in Portuguese or
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communicate if there's an emergency? If your answer to any of the previous questions was 'Yes', then this book is for you! If
there's anything more challenging than learning the grammar rules of a new language, it's knowing what to say and having the
courage to speak with confidence. We know how you feel - You always try to avoid making embarrassing mistakes or not getting
your message through correctly, but it will happen anyway. 'How do I get out of this situation?', You may ask yourself, but have yet
to find a straight-forward answer. Until now. We have compiled 50 Portuguese Stories along with their translations, providing new
Portuguese speakers with the necessary tools to begin effectively studying how to set a meeting, how to check into a hotel and
even what to say during an emergency! Our Brazilian Portuguese dialogues get straight to the point saving you precious time.
There's no benefit learning words and phrases you will never actually use! If you want to learn Portuguese quickly and have a ton
of fun along the way, obviously, this book is for you! How Conversational Portuguese Dialogues works: • Each new chapter will
have a fresh, new story between two or more people who wish to solve a common, day-to-day problem that you will most likely
experience in real life. • A Portuguese version of the conversation will take place first, followed by an English translation. This
ensures that you fully understood just what it was that they were saying! • Before and after the main section of the book, we shall
provide you with an introduction and conclusion that will offer you important strategies, tips and tricks to allow you to get the
absolute most out of this learning material. • That's about it! Simple, useful and incredibly helpful; you will NOT need another
conversational Portuguese book once you have started reading and studying this one! Focus on getting from zero to
conversationally fluent, so you can: -Travel or live in Brazil or any Portuguese speaking country without relying on Google
Translate -Join Portuguese conversations with your Portuguese speaking coworkers, friends, or family members -Date Portuguesespeakers without embarrassing yourself -Stop getting passed over for jobs or promotions for less-qualified people who are
bilingual We want you to feel confident while learning Portuguese; after all, there should never be a language barrier stopping you
from traveling around the world and expanding your social circles! So look no further! Grab your copy of Conversational
Portuguese Dialogues and start learning Portuguese right now!
2º LIVRO DO AUTOR DE: 1. OS OCEANOS ENTRE NÓS 2. PÁSSARO APEDREJADO 3. CABRÁLIA 4. NUNCA TE VI, MAS
NUNCA TE ESQUECI 5. SOB O OLHAR DE NETUNO 6. O TEMPO QUE SE FOI DE REPENTE 7. MEMÓRIAS DE UM
FUTURO ESQUECIDO 8. ATÉ A ÚLTIMA GOTA DE SANGUE 9. EROTIQUE 10. NÃO ME LEMBREI DE ESQUECER DE VOCÊ
11. ATÉ QUE A ÚLTIMA ESTRELA SE APAGUE 12. EROTIQUE 2 13. A CHUVA QUE A NOITE NÃO VIU 14. A IMENSIDÃO DE
SUA AUSÊNCIA 15. SIMÉTRICAS – 200 SONETOS (OU COISA PARECIDA) DE AMOR (OU COISA PARECIDA”) 16. AS
VEREDAS ONDE O MEU OLHAR SE PERDEU 17. A MAGIA QUE SE DESFEZ NA NOITE 18. QUAL É O SEGREDO PARA
VIVER SEM VOCÊ? 19. OS TRAÇOS DE VOCÊ 20. STRADIVARIUS 21. OS SEGREDOS QUE ESCONDES NO OLHAR 22.
ATÉ SECAREM AS ÚLTIMAS LÁGRIMAS 23. EROTIQUE 3 24. OS POEMAS QUE JAMAIS ESCREVI 25. TUA AUSÊNCIA,
QUE ME DÓI TANTO 26. OS DRAGÕES QUE NOS SEPARAM 27. O VENTO QUE NA JANELA SOPRAVA 28. EROTIQUE 4
29. AS HORAS QUE FALTAM PARA TE VER 30. A NOITE QUE NUNCA MAIS TERMINOU
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Todos os livros da autora entraram em promoção e por uma semana! 3,99 e todos! Em agradecimento as grandes vendas todos
os seus livros entraram em promoções! Escrito para os amantes de sexo com tortura e mesmo para aqueles que não curtem isso,
pois é maravilhosa a história contendo muito sexo sadomasoquismo, romance, drama! 50 tons de vermelho-2 é um livro para
gente forte e não aqueles livrecos de moçinho e moçinha que ficam rodeando para se amarem! Muito sexo e muito drama com
romance! Um livro feito para adultos fortes de coração!Mais um novo livro de sadomasoquismo que vai cativar os corações dos
leitores apaixonados por livros de BDSM e fortes! Bem vindo ao mundo da tortura sexual! Uma mulher sofrendo as mais diversas
perversidades no sexo! Uma mulher apaixonada e sofredora! Um livro que vai tirar a atenção do leitor do principio ao fim. Se
começar a ler, não vai conseguir parar até o fim. Muito sexo! Drama! Maravilhoso e romântico! Recheado de tortura sexual! Um
livro escrito para quem gosta de ler BDSM e sem frescura!
ARIEL: – Eu não tenho cauda; isso foi uma mudança, uma transformação, sabe? GOLFINHORCA: – Aqui, nada é permanente,
tudo se transforma. Agora, me encontre e me siga. ARIEL: – Como posso lhe seguir – você está sumindo! Dentre tantas coisas
que esperava para aquele dia, Ariel não imaginava que passaria por aventuras tão nonsenses por causa de uma concha.
Adaptada constantemente para estar no fundo do mar, Ariel tem de descobrir: como recuperar sua concha? Como voltar a ser
uma garota? Como voltar para a praia? Será que nesse mar de loucos há alguém com o juízo certo que possa ajudá-la?
Neste mês, trazemos um leque de opções pra lá de criativas para você. Para começar, a pedido de nossos leitores,
apresentamos superideias com a porquinha mais famosa do Brasil, a Peppa Pig. O sucesso de nossa última edição (que trazia na
capa dicas decorativas com a Peppa) foi tão grande que resolvemos trazer mais novidades com o tema para você. Porém, dessa
vez, abordamos o universo das festas infantis, no melhor estilo “faça você mesma”.
Canon Speedlites and Nikon Speedlights are small, off-camera flashguns that can provide big results - if you know how to use
them properly. Acclaimed Boston photographers Lou Jones, Bob Keenan and Steve Ostrowski guide you through the technical
and creative aspects of how to get the most out of these powerful tools in this indispensable guide, packed full of inspirational
images and comprehensive diagrams of the lighting set ups used to capture them. They are significantly more advanced, lighter
and considerably cheaper than a standard flashgun, and have many advantages. They are small (and cheap) enough that a
number can be carried in your kit, and they can be used in combination, triggered wirelessly. They use through-the-lens (TTL)
metering, which allows you to use the in-camera LCD and histograms to calculate the required power/direction, rather than havng
to use a light meter or trial and error. They use proprietary, dedicated technology (from Canon and Nikon) that means there are no
compatability issues. Getting the most out of them, however, remains a mystery - most photographers still just use their
speedlights in the same way as a standard flash gun. This is where this book comes in.
Todos os livros da autora entraram em promoção e por uma semana! 3,99 e todos! Em agradecimento as grandes vendas todos
os seus livros entraram em promoções! Depois de tanto escândalo sobre a inocente pergunta que fez o nosso presidente sobre o
que era Golden shower decidi escrever esse livro.Um romance dramático recheado de sexo diferente e gostoso de ler que vai
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mexer com a imaginação do leitor! Leia os romances dessa autora e garantimos que o leitor vai se apaixonar pelos seus livros!
Ela se apaixonou por aquele estranho e não teve nojo de fazer sexo de maneira diferente com ele! Golden shower 50 Tons de
vermelho-3Depois de tanto escândalo sobre a inocente pergunta que fez o nosso presidente sobre o que era Golden shower
decidi escrever esse livro romântico com sexo, sadomasoquismo, drama e maravilhoso para que todos entendam de que toda
forma de sexo é bem vinda desde que os dois companheiros aceitam e estão felizes!
O que são ilhas de calor? Suas causas e efeitos na vida dos mais de 75% da população mundial que vive em áreas urbanas e
suburbanas e são diretamente afetadas. Entre os reflexos desse problema está a sensação de desconforto causada pela
temperatura até 7ºC mais alta, que agrava questões de saúde favorecendo a ocorrência de asma, bronquite, desidratação e falta
de apetite, com a conseqüente perda de energia e o aumento da fadiga, em decorrência do aumento da poluição do ar, falta de
sombra e os custos elevados com o maior consumo de energia. A propagação de mosquitos transmissores de doenças como
dengue, é outro importante transtorno relacionado ao aquecimento urbano. De forma acessível, com exemplos práticos e
conceitos teóricos claros, o livro apresenta soluções de simples realização de como reduzir os impactos das ilhas de calor. As
comunidades podem pôr em prática as diversas formas de mitigar os efeitos das ilhas de calor e ter maior qualidade de vida.
Este livro exemplifica o dinamismo dos estudos brasileiros sobre o design. As contribuições coligidas de pesquisadores da Unesp e da USP
abrangem uma rica variedade de temas, todos centrais para a área: a ergonomia e o design, o design e a antropometria, o design para
moradores de rua, o ensino do design, o design de mobiliário urbano, o mobiliário brasileiro contemporâneo, design e artesanato e design
em pedra-sabão. Em todos esses casos, o interessado encontrará informações úteis, novas perspectivas e um retrato marcante da
produção acadêmica para o universo do design brasileiro.
Nesta edição, abordamos simples e eficazes medidas que ajudam a preservar nossa morada. São válvulas de descarga, torneiras,
chuveiros e materiais que, respaldados por tecnologia de ponta, estão nas prateleiras, prontos para integrar seu projeto. Os valores são para
todos os bolsos, mas a finalidade é uma só: o combate ao desperdício. Outro assunto que a jornalista Débora Regina traz nesta edição é a
possibilidade de mais de um projeto para a mesma planta. Ela visitou banheiros de um mesmo edifício e registrou as diferentes propostas,
que casam com o gosto e as expectativas dos moradores. Além disso, você vai conferir dicas para deixar os espaços muito mais atraentes.
Informe-se sobre o que o mercado oferece de melhor para a sua rotina e o futuro do planeta e invista neles.
Um terrível segredo parece envolver o passado de Jane e Robert, uma história que ultrapassa o tempo presente e se inicia em meados do
século XV na antiga Wallachia de Vlad III. Lá, o temível Draculea teria criado um manuscrito contendo toda a magia das trevas utilizada
pelas Sociedades Secretas do Dragão ao longo da história da humanidade. Por uma ironia qualquer, o manuscrito também contém a forma
de destruir essas Sociedades do mal e Jane terá que empreender um caminho difícil e perigoso para encontrá-lo. Uma jornada que se
constituirá de perdas terríveis e uma revelação que mudará seu passado. Renuncia, coragem, segredos de família parecem se enredar nas
famílias Cardoso, Kedem e Andrade. Elementos que os unem e os colocam diante de caminhos que não serão nem um pouco fáceis para a
Jane, a escolhida. O Diário do Dragão é uma história de amor, mas também de ódio e preconceitos que avassalam a humanidade com
guerras e mortes.
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Bruno é um jovem que acaba sendo obrigado pela justiça a se consultar com uma psicóloga após se tornar o principal suspeito da tentativa
de assassinato de seu ex-namorado Renan, que sofreu um acidente de carro após ter os freios de seu automóvel cortados. Ele terá que
provar sua inocência mesmo tendo sido visto a poucos metros do acidente dando risadas com uma tesoura de jardinagem na mão. Para
isso, Bruno passa a frequentar regularmente o consultório da doutora Carla, que irá ouvir atentamente todos os detalhes da vida complicada
que Bruno leva atrás do amor de sua vida, do corpo perfeito e de seus sonhados quinze minutos de fama.
Fundamentos de HTML5 e CSS3 tem o objetivo de fornecer aos iniciantes e estudantes da área de desenvolvimento web conceitos básicos
e fundamentos da marcação HTML e estilização CSS, para a criação de sites, interfaces gráficas e aplicações para a web. Maujor aborda as
funcionalidades da HTML5 e das CSS3 de forma clara, em linguagem didática, mostrando vários exemplos práticos em funcionamento no
site do livro. Mesmo sem conhecimento prévio, com este livro o leitor será capaz de: •Criar um código totalmente semântico empregando os
elementos da linguagem HTML5. •Usar os atributos da linguagem HTML5 para criar elementos gráficos ricos no desenvolvimento de
aplicações web. •Inserir mídia sem dependência de plugins de terceiros ou extensões proprietárias. •Desenvolver formulários altamente
interativos com validação no lado do cliente utilizando atributos criados especialmente para essas finalidades. •Conhecer os mecanismos de
aplicação de estilos, sua sintaxe, suas propriedades básicas, esquemas de posicionamento, valores e unidades CSS3. •Usar as
propriedades avançadas das CSS3 para aplicação de fundos, bordas, sombras, cores e opacidade. •Desenvolver layouts simples com uso
das CSS3.
Reparos é uma coletânea de anotações, lembranças e sonhos. São crônicas de uma vida vivida com amor, amizade e solidariedade.
Observando o cotidiano das pessoas, a rotina imposta pelas circunstâncias, fui descobrindo a beleza de viver e conviver, costurando o
presente, sonhando com o futuro. Assim, para dividir com os amigos minhas lembranças de fatos cotidianos, deixar registrado para
gerações futuras como era a vida sem tanta tecnologia; quando o tempo era consumido em observações e diálogos, coloquei no papel
minha essência, meus sonhos e realizações. Espero que saboreiem com satisfação.
Os insetos, pela sua antiguidade de aparecimento, pela amplitude de sua distribuição, pelo número de suas espécies, pelo volume em
termos de massa biológica que representam e, até, pelos préstimos que em muitas áreas têm produzido para os humanos, nunca puderam
ser ignorados. E, o que é mais importante, os insetos, sucessivamente, ao longo do tempo, se constituíram em motivação econômica e/ou
sanitária para diversos grupos, que procederam à sua exploração comercial ou que promoveram o seu controle, evitando o surgimento ou o
alastramento de pragas ou epidemias. No âmbito forense, os insetos nunca foram centro de grandes atenções. As interdições religiosas
medievais, proibindo quaisquer trabalhos realizados sobre cadáveres humanos; a falta de recursos técnicos sobre como multiplicar insetos
em laboratório, e a utilização de certos insetos para atividades ilegais (como a preparação de venenos artesanais), contribuíram para que a
Entomologia e seus estudos se mantivessem nas sombras ou, quando muito, em uma penumbra científica. Desse modo a atual Entomologia
Forense ficou jogada em um esquecimento providencial, por quase duas centúrias, e assim ficaria, no Brasil, se, em 11 de setembro de
1990, não tivesse sido editada a Lei no 8.078 ? denominada ?Código de Defesa do Consumidor? (CDC) ?, instituindo normas de ordem
pública e interesse social, de observância obrigatória, independentemente de acordo ou convenção entre as partes. Esta Lei abriu um novo
cenário operacional para a Entomologia Forense. Ocorre que em diversas situações o ?onus probandi? invertido para os defeitos, os danos
visíveis ou ocultos, produzidos em mercadorias ou produtos, exige a avaliação técnica, capaz de determinar o nexo de causalidade entre os
achados e a ação dos insetos. Como corolário, a identificação zoológica em tela será de importância decisiva. Por exemplo, a identificação
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de um gorgulho de campo ou de uma espécie doméstica em um lote de grãos, pode definir se a infestação se deu nos depósitos do
atacadista ou nas prateleiras do supermercado. E, daí, a definição das responsabilidades sobre o dano. Rapidamente um cadáver
abandonado é colonizado por insetos. Por que o estudo de alguns insetos tem tanto interesse forense, em Criminalística? É que alguns
insetos são testemunhas silenciosas, de regularidade matemática e de reprodutibilidade confiável, que permitem datar acontecimentos
quando um fato provocador de lesões e/ou morte ocorreu. Os tempos de duração de cada fase da metamorfose para as moscas de
interesse forense encontram-se cuidadosamente tabelados, permitindo, assim, sua utilização na datação retrospectiva do crime, através da
determinação do Intervalo Pós-Morte (PMI). O presente trabalho permite direcionar o interesse dos profissionais do Direito à parte que
melhor se adaptar às suas necessidades do dia a dia, tendo em mente que os Insetos poderão ser de utilidade inestimável, não apenas para
o Direito Penal, mas também em outros ramos das Ciências Jurídicas.
Foi-se o tempo em que acreditavase que a arte do bordado era algo kitsh e démodé. Hoje em dia, as técnicas de trabalhos manuais estão
sendo cada vez mais valorizadas, já que têm o poder de transformar peças básicas e padronizadas em algo novo e personalizado. É por
isso que considerei uma vitória conferir que o estilista Renato Loureiro utilizou-se da graciosidade do fuxico em seu desfile na sua coleção
outono/ inverno 2005 da São Paulo Fashion Week, a mais aclamada semana de moda brasileira. Na passarela, puderam ser vistos colares,
blusas e vestidos, todos adornados com este inusitado detalhe. Com esse exemplo, pudemos perceber que a moda é algo cíclico, que
mistura artes antigas com conceitos novos e vice-versa. Assim, até as peças mais modernas podem contar com algo delicado como os
pequenos retalhos redondinhos e costurados

Esta obra oferece um guia passo a passo, onde cada etapa - desde a escolha do hardware e do software corretos até a
preservação das fotografias para a posteridade - é explicada pelo autor através de uma variedade de ferramentas, incluindo os
plug-ins do 'Photoshop' e de outros fabricantes, como o 'Photoshop Elements' e o 'Picture Window'. O livro traz ainda uma seção
especial que apresenta uma lista das categorias de fotografias que os profissionais da área são solicitados a restaurar. A partir
dos ensinamentos compilados neste livro, o leitor poderá aprender a digitalizar fotografias ou filmes desbotados e danificados, a
corrigir exposição não uniforme, a retificar cores, a tonalizar, corrigir tons de pele, a limpar poeira e riscos, a reparar rachaduras
pequenas ou grandes, a eliminar manchas de oxidação ou manchas prateadas, a minimizar texturas indesejadas da superfície de
uma cópia impressa, dentre outras técnicas.
Esta obra acompanha a tendência atual de ensino integrado das ciências básicas da saúde, facilitando a aprendizagem e
proporcionando uma visão multidisciplinar dos conteúdos apresentados. Tanto a abrangência quanto a forma de abordagem dos
assuntos atendem às demandas dos currículos atuais nos diferentes cursos da área da saúde. Descrições claras e ilustrações
excepcionais se combinam para ajudar os estudantes a desenvolverem uma sólida compreensão dos conceitos de anatomia e
fisiologia e para ensiná-los a utilizar este conhecimento na prática clínica.
El tercer volumen del proyecto, el arte del terror, viene con una gran diferencia de los otros tres libros. Ahora todos los cuentos
son en un solo tema, el tema de esta epidemia es la diferencia edição. Outro es que cada autor escribió una historia específica
que el libro, hay 11 autores participantes. Sus historias son totalmente diferentes de lo que se piensa cuando lee epidemia, y se
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puede confirmar este libro.
Aos 18 anos, Sean era um adolescente normal. Entretanto, após uma noite sobrenatural, toda a sua vida vira de cabeça para
baixo. Ele passa a ter que lutar para não morrer e descobre que, na verdade, era um bruxo, filho de um dos mais poderosos
feiticeiros da história e um dos principais alvos de seus concorrentes. Ser o "Grande Mago" é o desejo de todos os que estão
lutando nesse jogo sangrento em busca do título. Mas, será que há outra razão para esta competição estar acontecendo?
Solos: um dos mais importantes recursos naturais de nosso planeta, tanto para as necessidades humanas, como para a
conservação dos ecossistemas. Além de sustentarem os campos de cultivo e pastagens de onde vêm nossos alimentos, ainda
comportam campos, cerrados e florestas, integrando a biodiversidade e acolhendo a água das chuvas que depois emerge nas
nascentes e mananciais. Neles também assentamos as residências, as estradas e depositamos os resíduos urbanos. Formação e
Conservação dos Solos ensina como os solos se formam e como seu uso pode se tornar sustentável, a fim de que esse recurso
natural seja conservado, apesar das muitas centenas de anos em que o homem o degradou: ou porque não o conhecia ou
porque não sabia utilizá-lo adequadamente. O livro é dirigido a profissionais e estudantes de várias áreas, como Agronomia,
Biologia, Geologia, Geografia e Engenharias, e, por que não, a todas as pessoas que se interessam em conhecer e preservar a
natureza. A iniciação ao conhecimento da Ciência do Solo é realizada por este magnífico livro com uma linguagem simples e
precisa, complementado por inúmeras ilustrações em cores. Formação e Conservação dos Solos, agora em sua 2ª edição
atualizada e ampliada, traz o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, é uma iniciação à Ciência do Solo, extremamente
oportuna para professores de Geografia e Biologia pelo papel de substrato que o solo exerce. Origem, paisagem e clima
condicionam o tipo de solo que se forma e, portanto, o ecossistema natural ou construído que determinado solo sustentará.
Explicado pelas classes de uso do solo, o uso sustentável ajuda com que o recurso seja conservado - em contrapartida às muitas
centenas de anos em que o homem o usou e o degradou. A prática de queimadas e a adubação verde com plantio direto são
abordadas. Preocupar-se com o solo é reconhecer um dos mais importantes recursos naturais do planeta, por sustentar campos
de cultivo e pastagens que fornecem nossos alimentos. O livro inova ao aliar cultura científica e artística, graças à parceria da
editora com a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foram reproduzidas cinco obras de arte do seu acervo, produzidas por
artistas brasileiros com o tema solo/agricultura, representativas de cem anos de arte brasileira, cada uma com um pequeno texto
explicativo. Para coroar a iniciativa, a capa é de uma artista contemporânea que pinta com solos e pigmentos naturais. O autor
Igo F. Lepsch é renomado especialista em solos, doutorado pela North Carolina State University. Tem inúmeros trabalhos
publicados e quarenta anos de atuação profissional, como pesquisador no Instituto Agronômico de Campinas, em universidades,
consultoria e atividade didática.
Este não é um livro para quem conta com a sorte, mas para quem já cansou de ser escravo, de se sentir humilhado e quer fazer
alguma coisa para mudar sua situação. O leitor que vai aproveitar melhor o conteúdo desta obra é aquele que acha que já tentou
de tudo, sem resultado, como se fosse destinado a nadar, nadar e morrer na praia. Agora, sente que não tem mais nada a perder.
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Por que, então, não tentar fazer o que nunca fez? O que lhe falta é entender como provocar a transformação da sua vida, de
dentro para fora. Nada acontece de maneira acidental. Ainda que diga que só um milagre é capaz de transformar sua vida, não
espere uma luz vinda do céu tocar seu coração e mudá-la. Se eu quero um milagre, tenho que provocar. E o livro mostra como
provocar esse milagre. Como um mendigo se torna empresário de sucesso? Como uma criança traumatizada, vítima de abuso,
se torna uma mulher confiante? Como uma pessoa sem ensino formal é capaz de colaborar na formação de universitários? Como
alguém pode se tornar inspirador e não apenas ter sucesso em uma ou outra área, mas ser uma fonte de sucesso capaz de
influenciar todos ao seu redor? Com atitudes de qualidade! Como pode esperar resultado de qualidade em sua vida se não há
qualidade em seu trabalho? Como esperar uma vida diferente com as mesmas atitudes? Ainda que você creia que Deus pode
mudar sua história e se aplique à oração, se a sua atitude não corresponde à sua oração, esqueça. Os resultados só mudam
quando as atitudes mudam. E as atitudes só mudam quando os pensamentos mudam. Os pensamentos só mudam quando o
interior muda. E o interior só muda quando há decisão. Uma transformação de padrões. Você, que era guiado por suas vontades,
agora passa a se guiar por uma decisão. Se houve interesse por este livro, já existe uma fagulha de decisão dentro de você. A
decisão de mudar, de não ser mais o mesmo, de fazer o que for preciso para ter uma vida diferente. E até a menor fagulha é
capaz de incendiar uma floresta. Só o fogo acende o fogo. Essa pequena força que você nem sabia que tinha será o ponto de
partida para fazê-lo absorver os ensinamentos deste livro e construir sua trajetória de sucesso.
Ideias para vocês criar e fazer todos os detalhes da festa.
Poucas figuras públicas foram mais brasileiras do que a arquiteta italiana Lina Bo Bardi. Chegando ao Brasil logo após a Segunda
Guerra, ela se afeiçoou à cultura brasileira de tal maneira que se tornou uma de suas principais intérpretes, capaz de uma leitura
das tradições locais ao mesmo tempo rigorosa e abrangente. Crítico de arquitetura e ensaísta de mão-cheia, Francesco PerrottaBosch examina a trajetória dessa artista brilhante à luz da seguinte questão: como uma estrangeira foi capaz de enxergar tanto
de um país que não era o seu, a ponto de traduzi-lo para os próprios brasileiros? Para Lina Bo Bardi, tudo poderia ser projetado,
da arquitetura às páginas de revistas, de instituições culturais aos cardápios, dos acontecimentos às recordações. Tudo ela quis
decidir — até mesmo seu país. Lina tinha horror à oficialidade e aos ritos sociais da vida burguesa. Foi comunista, teve papel
importante no combate ao regime militar, mas era também a senhora de uma majestosa casa modernista no Morumbi e esposa
de Pietro Maria Bardi, o todo-poderoso escolhido por Assis Chateaubriand para criar e gerir o Museu de Arte de São Paulo. Com
base em pesquisa extensa, minucioso levantamento de fontes inéditas, calcado em dezenas de entrevistas, bibliografia brasileira
e italiana, mas sobretudo narrado com leveza e numa estrutura temporal engenhosa, este livro leva ao limite as possibilidades do
gênero biográfico. Como a obra de Lina, é denso, alegre e sedutor.
A DAMA DE AZUL é a mais recente obra do autor AC DE PAULA e seu primeiro texto teatral publicado, nele o dramaturgo não deixa de
evidenciar a sua veia poética e reveste os diálogos com o véu da sensibilidade, que resvala pelo bom humor.
Corra e comece já a idealizar e a preparar os projetos que vão fazer parte do seu Natal. Separe os tecidos, os cortadores, as placas de
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corte, as tesouras, as linhas, a tábua e o ferro de passar. Depois, respire fundo e coloque toda a sua criatividade para trabalhar. Ótimas
costuras e um Natal abençoado e repleto de paz, realizações, amor e muuuuuuitas alegrias!
Angélica é uma menina que se vê diante de mudanças radicais em sua vida. Sem escolha ela precisa deixar sua vida para trás e começar
tudo novamente. O que acontecerá em sua vida e o que o destino lhe reserva nessa nova cidade?
Um romance lésbico contado com a ajuda das belas palavras de Bukowski. Lauren e Camila tiveram seus caminhos cruzados em uma noite
fria. embaladas por um café quente. Mas os anos passaram de forma diferente para as duas meninas e agora, seis anos depois, os
caminhos passaram a se reencontrar. Será que elas estarão prontas para aproveitar esta nova chance? Inspirado na fanfic de mesmo nome,
sucesso no wattpad.
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