
	

Continue

17264774.769231	555917.3253012	123894058448	34661263078	158406998154	9094076.3387097	487524359.33333	102183860644	19642680.471698	23225275410	28681494.651163	66416810944	53765238.9375	7472650.5862069	11049375.44	24090745.918033	8657701815	55640893.666667	73299769.142857	23508351.089286
27858250.546667	14463997680	141136338208	49235040.395349	26416721.826087	20513031.219512	36668358.888889	76654840700	125117847210	17852333337	162533723150	19248240.4125

https://yubit.co.za/XSRYdR1H?utm_term=vademecum+agricola+peru+2019+pdf+download+torrent+full+hd


Vademecum	agricola	peru	2019	pdf	download	torrent	full	hd

Eis	o	conteúdo:				Sex	Villa;	Virtually	Jenna	Forever;	Virtually	Jenna	Mod;	GayVilla;	Hentai3D	2.	.Escola	Virtual:	Matemática	A	11º	Ano	-	Testes	e	Exercicios	(1dvd)				Põe	à	prova	os	teus	conhecimentos	e	avalia	o	teu	desempenho!	Milhares	de	questões				para	criar	testes,	com	ou	sem	limite	de	tempo,	adequados	ao	teu	nível	de	conhecimento.	.Todos	os
cursos	do	site	MCP	Brasil	(1dvd)				Com	os	cursos	on-line	do	MCP	Brasil.com,	você	poderá	estudar	os	principais				tópicos	dos	exames	de	certificação	da	Microsoft,	tornando-os	um	complemento				indispensável	em	seu	processo	de	certificação.	Violetas	na	janela	mostra	o				relato	de	uma	pessoa	consciente	do	que	é	a	desencarnação.				Abrange	os
seguintes	temas:	EXPLORANDO	A	INTERFACE;	FERRAMENTAS	DE				EDIÇÃO;	TRABALHANDO	COM	AUDIO;	CRIANDO	TÍTULOS;	GRÁFICOS	&				ANIMAÇÃO;	EXPORTANDO	O	PROJETO.	.3D	Studio	Max	2009	Plugins	&	Accessories	(1cd)				Coletânea	de	plugins	para	3d	studio	max	2009	!!!	Eis	os	ítens:				3dsMax	2009	Creativity	Extension				Gugila
GroundWiz	v1.50	for	3DSMax	7-2009	+	VIZ	2007-08				Orbaz	Particle	Flow	Tool	Box	1	and	3	Pro	for	32	and	64	bits				Power	Nurbs	PRO	&	Power	Translators	PRO	v5.31	for	3dsmax2009	64bit				Sitni	Sati	AFTERBURN	v4.0	for	3dsmax2009	32bit				Sitni	Sati	AFTERBURN	V4.0	for	3dsmax2009	64bit				Sitni	Sati	DREAMSCAPE	V2.5D	for	3dsmax2009
32bit				Sitni	Sati	DREAMSCAPE	V2.5D	for	3dsmax2009	64bit				Sitni	Sati	FUMEFX	V1.1	for	3dsmax2009	32bit				Sitni	Sati	FUMEFX	V1.1	for	3dsmax2009	64bit	.PANORAMA	PHOTO	BUILDERS	2009	(1cd)				10	Softwares	Gráficos	para	a	criação	de	imagens	panorâmicas:				ADG	Panorama	Tools	Pro	v5.2.0.32				ArcSoft	Panorama	Maker	v4.5.0.107			
Autodesk	Stitcher	Unlimited	2009				Bixorama	v1.38				Hugin	Panorama	Tools				Microsoft	Image	Composite	Editor	1.0				Panorama	Studio	v1.6.0				Pos	Panorama	Pro	v1.0.2				PTGui	Pro	v8.02				Serif	Panorama	Plus	3.0.1.013	COLETÂNEAS	-MP3-	.MP3	PACOTE	291	"Music	for	Striptease"	(1cd)				Conteúdo	do	CD:	Músicas	de	Várias	Épocas	para
Momentos	Especiais	!	PRODUTOS	EM	DVD				DOCUMENTÁRIOS:				.Uma	Breve	História	do	Conhecimento:	A	Explosão	do	Saber	(1dvd)							Um	Balanço	das	Ciências	no	Século	XX.	Cada	episódio				tem	uma	historinha	curta,	muitas	vezes	retratada	com	humor.	.Curso	Recuperação	de	HDs	e	Dados	(1dvd)				Descrição:	Aprenda	a	resgatar	arquivos
perdidos	e	apagados,	de	forma				segura	e	profissional.	.Viver	Mente	&	Cérebro	Dvd	-	5	Anos	(1dvd)				Versão	eletrônica	dos	cinco	anos	da	revista	Mente	&	Cérebro.	Um	material	que	você,				técnico,	ou	que	esteja	querendo	entrar	neste	promissor	ramo,	não	pode				deixar	de	ter	em	seu	computador	ou	oficina.	A	Scientific	American	Brasil	comemora	os
100	anos				do	Prêmio	Nobel	com	este	DVD	da	York	Films	of	England,	que	traz	as				contribuições	de	cada	um	dos	laureados	na	ampliação	do	universo	da	ciência.	.DesignBuilder	v2.2.5	(+Portable	Version)	(c)	DesignBuilder	Software	(1dvd)				O	programa	DesignBuilder	oferece	uma	plataforma	de	modelação	de	construções				em	3D	de	fácil	e	rápida
manipulação.	.Vestibulândia	-	Matemática	&	Matemática	Zero	(2dvds)				Super	curso	de	matemática,	em	vídeo,	abrangendo	o	basicão	também	!!!	.Bíblia	Digital	Glow	Pentecostal	(4dvds)				Através	da	Bíblia	Digital	Glow	Pentecostal	viva	a	Palavra	de	Deus	com				centenas	de	vídeos,	documentários	e	imagens	em	alta	resolução,	mapas,				tours	virtuais
com	imagens	em	360º	e	muito	mais.				PORNÔS:	.Coletânea	Sexo	Amador	&	Orgia	2012	(3dvds)				Mais	um	mega	acervo	com	novos	vídeos	e	fotos	sobre	o	que				há	de	mais	excitante	no	assunto.	Smartphones,	impressoras,	navegadores	GPS	e	muitos				outros	produtos	também	estão	lá.				Possui	auxílio	de	diáconos,	teólogos,	3	pulos	e	Bíblia.	.Loja	Expert
v4.7	-	Automação	de	Lojas	-	Comércio	em	Geral	(1dvd)				Sistema	Multi-Lojas	com	gerenciamento	completo.	São	fornecidos	meio	milhão	de	nomes	de	locais,	redes	rodoviárias,	e	um				banco	de	dados	com	centenas	de	milhares	de	palavras.				Por	seu	conteúdo	tão	especialmente	elaborado,	como	também	por	sua	clareza	e				pela	organização	didática,
Anatomia	Humana	Básica	tornou-se	livro	nacionalmente				adotado	nos	Cursos	Médicos	da	Área	da	Saúde	do	país.				FILMES	E	OUTROS:				.Aos	Olhos	do	Inimigo	-leg/dubl-	(1dvd)					.Deu	A	Louca	Na	Cinderela	-leg/dubl-	(1dvd)					.Duas	Vidas	(c)	Disney	-leg/dubl-	(1dvd)					.Eu,	Meu	Irmão	e	Nossa	Namorada	-leg/dubl-	(1dvd)					.Futurama	Into	the	Wild
Green	Yonder	-legendado-	(1dvd)					.O	Segredo	-	Archangel	-leg/dubl-	(1dvd)					.Outlander	-	Guerreiro	vs	Predador	(Outlander)	-leg/dubl-	(1dvd)					.Quatro	Amigas	e	um	Jeans	Viajante	2	-leg/dubl-	(1dvd)					.Rede	de	Mentiras	-leg/dubl-	(1dvd)					.Espelhos	do	Medo	-leg/dubl-	(1dvd)				.Jogo	de	Amor	em	Las	Vegas	-leg/dubl-	(1dvd)				.Banquete	do	Amor	-
leg/dubl-	(1dvd)				.Funcionário	do	Mês	-leg/dubl-	(1dvd)				.Trovão	Tropical	-leg/dubl-	(1dvd)				.Caos	&	Cadáveres	-leg/dubl-	(1dvd)				.Busca	Implacável	-leg/dubl-	(1dvd)	NOVIDADES	#	15-Fevereiro-2009	JOGOS	-PS2-	.Winning	Eleven	10	Campeonato	Paulista	2009	-PORTUGUÊS-	*NTSC/BR*	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.Dark	Sector	(c)	D3	Publishing	(1dvd)
100%	OK	com	CRACK	para	XP	&	Vista	32b	&	64b	!	.F.E.A.R.	2:	Project	Origin	(c)	Warner	Bros.	.Pack	Captura	de	TV	2012	(1dvd)				Contém	tudo	o	que	se	precisa	para	os	seus	vídeos	capturados:	recortar,				editar,	converter,	legendar,	criação	de	efeitos,	etc...	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.VIPs	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Capitão	América:	O
Primeiro	Vingador	-dubl/leg-	(1dvd)	.Hop:	Rebelde	Sem	Páscoa	-dublado-	(1dvd)	.Curtas	-	Jorge	Furtado	-nacional-	(1dvd)				Para	quem	adora	"curtas"	nacionais,	é	um	prato	cheio.				*	Infância	Viva:	As	Melhores	dos	Anos	80	e	90	-	Aberturas	de	vários	programas				infantis,	sucessos	do	Trem	da	Alegria,	Xuxa,	Balão	Mágico	e	Angélica.	Controle	de
pedidos,	cardápio,	clientes,				estoque,	financeiro,	comanda	até	o	fechamento	do	caixa,	entrega,	mesas,				cálculo	diferenciado	de	venda	de	pizzas,	couvert	artístico,	taxa	de				entrega,	percentual	do	garçom,	consumação	mínima.				Devoção,	nostalgia	e	sensação	de	dever	cumprido	marcaram	o	último	Tributo	à	Legião				Urbana	com	Dado	Villa-Lobos	e
Marcelo	Bonfá.	1	ao	11"	(1cd)				Conteúdo	do	CD:	Mega	coletânea	de	cantigas	infantis	de	todos	os	tempos	!	PRODUTOS	EM	DVD				DOCUMENTÁRIOS:				.Marisa	Monte	-	Infinito	Ao	Meu	Redor	(1dvd)							Infinito	ao	Meu	Redor	é	um	documentário	que	acompanha	dois	anos	da	tour	da	cantora							e	compositora	Marisa	Monte,	apresentando	seus	dois
últimos	trabalhos,	"Infinito							Particular"	e	"Universo	ao	Meu	Redor",	em	uma	tour	mundial,	enquanto	o	panorama	da							música	se	transformava	radicalmente.	Fazem	parte	ainda	do	CD	a	edição	extra	de	Steve	Jobs.	.Átomo	–	A	Explicação	de	Tudo	[	Trilogia	]	(	c	)	BBC		*	DUBLADO	*	(3dvds)				O	físico	nuclear,	Professor	Jim	Al-Khalili,	conta	a	história
da	maior				descoberta	científica	de	sempre	-	que	tudo	é	feito	de	átomos.	Oferece-nos	ótimos	esclarecimentos	sobre	a				psicanálise,	apresentando	os	trabalhos	de	Freud,	Jung,	Adler,	traçando	parâmetros				com	várias	passagens	do	Evangelho	de	Jesus,	nas	quais	o	Mestre	Incomparável	esclarece				Espíritos	obsessores.	Nas	cem				histórias	que	compõem
este	livro,	as	forças	da	natureza	tornam	vida,	forma-se	o				Universo,	nasce	o	homem,	surgem	os	animais	e	explicam-se,	segundo	a	ótica	mágica				da	mitologia	greco-romana,	os	primórdios	da	existência	e	da	história	da	humanidade.	Escolha	entre	diversos	templates.				Programa	para	cadastro	de	membros,	dízimos,	entrada	e	saída	de	verbas.
PRODUTOS	EM	DVD				DOCUMENTÁRIOS:	.PREPARA-SE	-nacional-	(1dvd)				Produção	nacional	em	capítulos,	que	fala	sobre	teorias	de	conspirações.	Sua	realidade	nunca	poderá	olhar	exatamente	a	mesma	coisa	outra	vez.	.Aprenda	a	Fazer	Macramê	(1dvd)				Fotos,	Vídeos	e	Documentos	para	Aprender	a	fazer	Macramê!				Este	release	é	para	aqueles
que	veêm	aquelas	pulseiras	que	os	hippies	fazem				e	vendem,	e	ficam	intrigados	como	é	que	eles	fazem	isso!!	Diversas	imagens,				vídeos	e	documentos	para	você	aprender	essa	arte	milenar,	que	ensina,	além				de	pulseiras,	diversas	aplicações	com	a	"arte	de	dar	nós"	-	Macramê	!	PRODUTOS	EM	DVD				SHOWS:				.Queen	DVD	Collection	-	50	Sucessos
[VIDEO-CLIPES	originais]	(1dvd)	NOVIDADES	#	20-Setembro-2009	JOGOS	-PS2-	.Marvel	Ultimate	Alliance	2	(c)	Activision	[NTSC/USA]	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.Call	of	Duty	World	at	War	UPDATE	1.6	(c)	Activision	(1dvd)	.Blood	Bowl	(c)	Cyanide	(1dvd)	.Supreme	Ruler	2020	Gold	(c)	Paradox	Interactive	(1dvd)	.Casebook	Episode	1	Kidnapped	(c)
MumboJumbo	(1dvd)	.Order	Of	War	(c)	SQUARE	ENIX	(1dvd)	.Twin	Sector	(c)	Headup	Games	(1dvd)	.Majesty	2	The	Fantasy	Kingdom	Sim	(c)	Paradox	(1dvd)	.Cloudy	With	A	Chance	Of	Meatballs	(c)	Ubisoft	(1dvd)	.Need	for	Speed:	Shift	(c)	EA	(2dvds)	.Heroes	Over	Europe	(c)	Atari	(2dvds)	.Micro	Flight	5	(c)	NBG	EDV	H	&	V	(1dvd)	.Nancy	Drew
Dossier	Resorting	To	Danger	(c)	Her	Interactive	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Revista	WEBDESIGN	[	Pacotão	com	48	Edições	]	(1dvd)	.Image	Line	Fruity	Loops	Studio	XXL	v9.0	(1dvd)	.Acronis	True	Image	Home	2010	v13.0	(1dvd)	.TMPGEnc	Authoring	Works	v4.0.4.24	FULL	(1cd)	.FileMaker	Pro	Advanced	v10.0	(1dvd)	.Autodesk	Softimage	Version	2010
-32bit-	(1dvd)	.Adobe	Photoshop	CS4	Cybershop	Edition	(1dvd)	.Curso	De	Webdesign	Layouts	(c)	AjaxME.com	(1dvd)	.Introdução	a	Java	Web	-	JavaEE	(1dvd)	.Power	NURBS	PRO	and	POWER	TRANSLATORS	PRO	v6.07	for	3DSMAX	2010	(1cd)	.XP	Extreme	Se7en	2010	Ultimate	[Final	+	SP3]	Multilingual	(1dvd)				Excelente	versão	do	XP	atualizada	até
setembro	de	2009	e	com	dezenas	de				aplicativos	úteis,	temas	novos	e	otimizado	para	máquinas	com	pouca	memo.	.JBoleto	v0.9.92	(1cd)				Essa	é	a	maneira	mais	fácil	de	implantar	boletos	bancários	na	sua	empresa!				Cadastre	os	seus	clientes,	Imprima	os	boletos	e	Confira	os	recebimentos!				Tudo	isso	de	uma	maneira	muito	simples	e	rápida!				Essa
versão	é	destinada	a	pessoas	que	desejam	implantar	um	sistema	de	cobrança				para	o	seu	negócio	utilizando	boletos	bancários.	Com	drivers	SATA,	PATA,	SCSI	e	outros.	DIVERSOS	-PC-	.Microsoft	Office	2010	SP1	[	PORTUGUÊS	]	All-In-One	(1dvd)				Acompanha:	Access;	Excel;	InfoPath;	OneNote;	Outlook;	PowerPoint;	Publisher;				SharePoint
Workspace;	Word;	Project;	Visio	e	o	.Net	Framework	4.	.Curso	de	Web	Design	(c)	Fabio	Godoy	(1dvd)				Um	excelente	Curso	de	Web	Design	para	você	aprender	a	criar	seus	próprios	sites				e	se	tornar	um	Web	Designer,	são	80	vídeo	aulas	e	16	Horas	de	duração.	NOVIDADES	#	11-Março-2012	JOGOS	-PC-	.Mass	Effect	3	(c)	Bioware	(4dvds)	.Sims	3:
Showtime	(c)	Electronic	Arts	(1dvd)	.Major	League	Baseball	2K12	(c)	2K	Sports	(2dvds)	.Stacking	(c)	Double	Fine	Productions	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Microsoft	SQL	Server	2012	Enterprise	(1dvd)	.Magix	Movie	Edit	PRO	MX	Plus	DLV	18	(English)	11.0.1.4	(1dvd)	.Adobe	Photoshop	Lightroom	v4.0	Multilingual	(1dvd)	.iGO	AMIGO	8.4.3.115042	com	4
Mapas	e	Multi-Resol.	Acompanha	tb	conteúdo	extra.	Studio	(2dvds)	.OMSI	-	The	Bus	Simulator	(c)	Aerosoft	(1dvd)	.Black	Mirror	III	(c)	Viva	Media	(1dvd)	.Armada	2526	SuperNova	(c)	Ntronium	Games	(1dvd)	.Broken	Sword	2:	The	Smoking	Mirror	Remastered	(c)	Revolution	Studios	(1dvd)	.Magicka:	Vietnam	(c)	Paradox	Interactive	(1dvd)	DIVERSOS	-
PC-	.Premier	System	X4	812	Multilanguage	-	ECONOMICAL	INFORMATIVE	SYSTEM	(1dvd)	.Curso	Interativo	Guia	do	Download	-	Douglas	G.	Nele	você	encontra	variadas	categorias	de	imagens.	Outro	ponto	importante	do	sistema				esta	em	sua	agenda	que	permite	lançar,	previamente,	registros	de	manutenção,				trocas	de	óleos	lubrificantes,
renovações	de	CNH	(carteira	nacional	de	habilitação),				pagamentos	de	impostos	(DPVAT,	licenciamento	e	IPVA),	renovação	de	seguros,	etc.	NOVIDADES	#	27-Março-2011	JOGOS	-PC-	.Crysis	2	(c)	Electronic	Arts	(2dvds)	.Homefront	(c)	THQ	(2dvds)	.Ghostbusters:	Sanctum	Of	Slime	(c)	Atari	(1dvd)	.Lego	Star	Wars	III	The	Clone	Wars	(c)	LucasArts
(2dvds)	.Crazy	Machines	Elements	(c)	DTP	(1dvd)	.They	Are	Alive	(c)	Game	Factory	Interactive	(1dvd)	.Alexander	The	Great	(c)	Game	Factory	Interactive	(1dvd)	.Steam	Slug	(c)	Game	Factory	Interactive	(1dvd)	.Europa	Universalis	III	Chronicles	(c)	Paradox	Interactive	(1dvd)	.Adam´s	Venture	2:	Solomons	Secret	(c)	Iceberg	Interactive	(1dvd)
.Enlightenus	II	The	Timeless	Tower	CE	(c)	Big	Fish	Games	(1dvd)	.Total	War:	Shogun	2	(c)	SEGA	(3dvds)	.The	Sims	Medieval	(c)	Electronic	Arts	(2dvds)	.A-10C	Warthog	[	DCS	series	]	(c)	Eagle	Dynamics	(1dvd)	.Hearts	Of	Iron	III	Gold	(c)	Paradox	Interactive	(1dvd)	.Baseball	Mogul	2012	(c)	Sports	Mogul	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Serif	Digital	Scrapbook
Artist	2	(1dvd)	.Serif	PagePlus	X5	v15.0	(1dvd)	.Adobe	Premiere	Elements	v9	Content	Disc	(1dvd)	.Autodesk	Inventor	LT	v2012	32/64b	(1dvd)	.Autodesk	Autocad	Mechanical	v2012	32/64b	(1dvd)	.Autodesk	AutoCAD	Electrical	v2012	32/64b	(1dvd)	.Symantec	Network	Access	Control	11.0.6300.803	MP3	AllWin	x86/x64	(1dvd)	.Blackbook	Clínica	Médica
Parte	I	(1dvd)				243	páginas,	71	grupos	de	medicamentos	e	4.625	apresentações.	.Enfocus	PitStop	Pro	10	Mutilanguage	(1dvd)				PitStop	Professional	10	é	o	padrão	de	excelência	para	artes	gráficas				e	editoração	profissionais	que	precisam	revisar,	editar	ou	corrigir				arquivos	PDF.	Pistas	foram				encontradas	profundamente	de	dentro	do	átomo,	do
horizonte	de	eventos	dos	buracos				negros	e	dos	confins	do	cosmos.				*	Noções	básicas	de	Excel	2003	e	2007				*	Iniciando	a	planilha	de	finanças	pessoais				*	Criando	as	planilhas	secundárias	e	principal				*	Aperfeiçoamento	e	finalizando	a	planilha	pessoal				*	E	muito	mais…	.Encore	4.5	&	5.0.1	+	Tradução	+	Mega	Acervo	de	Partituras	+	Manual
(1dvd)				Crie	vc	mesmo	suas	partituras,	faça	arranjos	para	suas	músicas,	imprima-as,				distribua	suas	músicas	para	vários	instrumentos	com	esse	maravilhoso	programa.				.Três	Vezes	Flamengo	(3dvds)							Desde	2006,	quando	a	Fla	Filmes	foi	criada	com	a	missão	de	eternizar							as	grandes	vitórias	do	Mengão,	o	time	foi	Campeão	da	Copa	do	Brasil,
						em	2006,	e	Bi-Campeão	Carioca	em	2007/08.	Facil	de	usar:	Não	há	necessidade	de	aprender	Photoshop,	CSS,				HTML	ou	outras	tecnologias.				-	Contos	Infantis	-	Era	uma	vez...:				Composta	por	5	CDs,	cada	um	reúne	4	dos	melhores	contos	infantis,	narrados	e				musicados	especialmente	para	crianças,	onde	cada	estória	é	interpretada	de				forma
fácil	e	divertida,	sendo	também	uma	forma	de	conhecimento	e	passatempo				que	remonta	aos	tempos	de	nossos	avós.	.Ship	Simulator	Extremes	Update	5	incl	DLC	Package	(1dvd)				Pacotão	com	nova	atualização	do	jogo	e	mais	novas	expansões:				Harbor	Pilot;	Sigita	Pack;	Ferry	Pack;	Cargo	Vessel;	Offshore	Vessel;				Oceana	Cruise	Ship.	São
templates	de	fácil	utilização	e	edição.	E	MUITAS	OUTRAS	FUNÇÕES	!	!	!	.SCF	v1.0.2.2	-	Sistema	de	Controle	de	Frota	(1dvd)				O	SCF,	Sistema	de	Controle	de	Frotas,	é	uma	ferramenta	desenvolvida	para				plataforma	Windows	que	tem	como	foco	a	organização,	a	agilidade	e	a	segurança				no	controle	de	informações	relacionadas	a	frotas	de	veículos.
Pode	rodar	direto	do	seu				home	theather,	DVD	player	ou	até	mesmo	do	seu	PC!	Com	ele	vc	vai	deixar	TUDO				calibrado	!	.Vade	Mecum	Rideel	2010	(1dvd)				RIDEEL	2010	Com	Nova	Legislação!	Vade	Mecum	Acadêmico	de	Direito	Rideel.	E	ainda!	Planeje	sua	carreira:				profissionais	indicam	onde	estão	as	melhores	vagas	de	trabalho!	.Smithmicro
ANIME	STUDIO	PRO	v6	(1dvd)				A	ferramenta	"tudo	em	um"	para	profissionais	e	artistas	digitais.	Organização	Prática	de	fotos.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.Vingador	(The	Stranger)	-leg/dubl-	(1dvd)	.Encontro	Explosivo	(Knight	&	Day)	-leg/dubl-	(1dvd)	.O	Golpista	do	Ano	(I	Love	You	Phillip	Morris)	-leg/dubl-	(1dvd)				SHOWS:	.Exaltasamba	–	25
Anos	Ao	Vivo	no	Parque	Antártica	SP	(1dvd)	NOVIDADES	#	24-Outubro-2010	JOGOS	-PC-	.Fallout	New	Vegas	(c)	Bethesda	Softworks	(2dvds)	.Left	4	Dead	2	:	The	Sacrifice	(c)	Valve	(1dvd)	.RailWorks	2	(c)	RailSimulator	(1dvd)	.Nancy	Drew:	Shadow	at	the	Water's	Edge	(c)	Her	Interactive	(2dvds)	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.Emmanuel	-
Trajetória	e	Obras	(1dvd)				Emmanuel	foi	um	dos	principais	responsáveis	pela	materialização				de	centenas	de	obras	mediúnicas,	com	várias	informações	da	vida				espiritual,	pelas	mãos	de	Francisco	Cândido	Xavier.	.Mais	de	220	E-Books	Sobre	Musculação,	Academia	e	Saúde	(1dvd)				Vários	livros	e	e-books	sobre	os	diversos	temas	voltados	à
musculação	e	à				saúde	em	geral.	.Clique	Fácil	Corel	Draw	–	Vol.6	(1dvd)				Este	curso	reúne	conhecimentos	indispensáveis,	para	tornar	os	usuários	mais	bem				qualificados,	para	trabalhar	com	alguns	dos	programas	mais	utilizados	em	ambiente				profissional,	escolar	e	doméstico.				.Video	Curso	de	Aumento	Peniano	(1dvd)							Nosso	programa	de
alargamento	único	pênis	tem	demonstrado	com	segurança							aumentar	o	tamanho	do	pénis	por	até	3	centímetros	de	comprimento	total,							sem	o	uso	de	extensores	potencialmente	perigosos,	bombas,	pílulas	ou							pendurando	pesos.	Acompanha	super				coletânea	de	templates	profissionais	para	diversas	áreas.	PACK	471a	-APLICATIVOS	PC-	(1cd)
[a	lista	(em	verde)	abaixo	encontra-se	toda	em	1CD]	2710	DJ	v3.0	-	Toque	Milhares	de	Músicas	sem	Parar	e	deixe	a	Festa	Agitada	!	3D	Flash	animator	4.0	R5	-	Crie	Animações	e	Jogos	em	Flash	sem	Conhecimento	Algum	!	Advanced	Outlook	Express	DBX	Recovery	v1.2	-	Recupera	Emails	e	Arquivos	do	Outlook	Express	!	AnyDVD	&	AnyDVD	HD	6.5.2.3
PORTUGUÒS	-	Quebra	a	Proteção	de	DVDs	de	Filmes	!	Auslogics	BoostSpeed	4.3.9.185	-	Otimize	seu	PC	e	Conexão	Internet	!	AusLogics	Disk	Defrag	1.5.23.350	-	Desfragmentador	de	HDs	Super	Rápido	!	AutoRun	Design	Specialty	v9.1.3.6	-	Crie	Autoruns	e	Aberturas	para	seus	CDs	e	DVDs	!	Cafesuite	v3.49d	Full	-	Super	gerenciador	de	Lan	&
CyberCafe	!	Calculators	2009	-16in1-	(AIO)	-	16	Tipos	Diferentes	de	Calculadoras	Científicas	!!!	Cariboost	3	Web	Acappella	-	Crie	Diversos	Tipos	de	Sites	sem	Conhecimento	Algum	!	Como	Criar	Cracks!	-	Excelente	Tutorial,	Acompanha	os	Programas	Utilizados	!	DIKO	v2.45	-	Coloque	até	6	horas	de	Filmes	em	um	DVD	!	Faz	Autoração	Também	!	DJ
Twist	and	Burn	v1.0.3.147	-	Excelente	Software	para	DJs	!	DreamLight	Photo	Editor	v2.7	-	Crie	Fantásticos	Efeitos	em	suas	Fotografias	!	Enciclopédia	de	Cristais,	Pedras	Preciosas	e	Metais	-	Guia	Ilustrado	!	Flash	Desinfector	v1.0	-	Elimina	o	Vírus	AUTORUN.INF,	que	Invade	Pendrives	e	HDs	!	FX-Home	PhotoKey	2	Pro	v2.0	-	Transporte-se	para	qq
local	sem	Deixar	o	Estúdio	Fotográfico	!	Geopainting	GPSMapEdit	v1.0.55.0	-	Criação	de	Mapas	para	GPS	!	iSpring	Presenter	Master	Edition	4.0.5	-	Crie	Apresentações	Avançadas	em	Flash	!	LeopardXP	1.0	-	Um	dos	Melhores	Temas	para	XP	!	Magic	Memory	Optimizer	v8.1.1	-	Melhore	o	Desempenho	de	seu	PC	Otimizando	os	Caches	!	MediaChance
DVDLab	Pro	v2.5	-	Autoração	em	DVD	!	MessengerLog	360	Pro	v7.08	-	Monitore	o	MSN	do	PC.	A	morte	dos	seus	irmãos	mais	velhos	e	da	sua				mãe	Isabel,	a	Católica,	convertem	a	infanta	Joana	em	rainha	de	Castela	e	herdeira	da				coroa	de	Aragão.	Auxilia	no	controle	de	estoque,	compras,	vendas	e				fluxo	financeiro,	mostrando	de	maneira	simples	e
segura	o	movimento				da	empresa.	Em	um	cenário,	pós-apocalitico,	Russell	descobre	outros	sobreviventes							e	começa	acreditar	que	sua	família	possa	estar	salva	e	parte	para	uma							angustiante	jornada	de	3000	milhas	para	reencontrar	sua	mulher	e	sua	filha.	São				trechos	escolhidos	dos	depoimentos	de	60	jornalistas	envolvidos	com	as			
publicações	pesquisadas.	As	"mágicas"	gravadas	neste	DVD	foram	realizadas	ao	vivo,							e	até	hoje,	Padre	Quevedo	as	realiza	na	mídia	ou	em	cursos	de	Parapsicologia.	.O	Lider	do	seculo	XXI	-	Palestra	em	video	aula	(1dvd)				Todo	líder	deveria	agir	para	que	sua	obra	se	imortalizasse	independentemente	do				tamanho	de	sua	equipe	e	do	volume
financeiro	envolvido.				Redes	sociais-	5	sites	para	mostrar	seu	potencial				Currículos-	Dicas	e	modelos	para	não	errar	na	apresentação				Idiomas-	Aperfeiçoe	seus	inglês.	O	principal				recurso	é	o	Mural	de	Avisos	que	destaca	já	na	tela	principal	as	informações	mais				relevantes	para	a	gestão	da	imobiliária.	Cada	um	dos	episódios	começa	e	termina						
com	uma	lição	pelo	professor	David	Goodstein.	Esta	aplicação	é	construída	no	modelo	clássico	das	três				camadas,	sendo	estas	camadas	executadas	de	forma	independente	uma	da	outra:				Camada	de	Apresentação,	Camada	Lógica	e	Camada	de	Armazenamento.	.10	Estratégias	para	Revolucionar	seu	Aprendizado	(1dvd)				Esse	cd	apresenta	um
conteúdo	dinâmico	e	inovador	com	treinamento	interativo				e	lições	simples	de	técnicas	de	PNL	para	aplicar	no	seu	dia-a-dia.	COLETÂNEAS	-MP3-	.MP3	PACOTE	303	"Spa	and	Relaxing	Music"	(1cd)				Conteúdo:	Uma	super	coletânea	de	músicas	para	SPA,	Aromaterapia	e	Relaxação.	Edward	já	resgatara	Bella	das	garras	de	um	mostro				cruel,	mas
agora,	quando	o	relacionamento	ousado	do	casal	ameaça	tudo	o	que				lhes	é	próximo	e	querido,	eles	percebem	que	seus	problemas	podem	estar	apenas				começando...	Que	forças	deram	origem	à							civilização?				DOCUMENTÁRIOS:	.Chico	Xavier	Inédito:	De	Pedro	Leopoldo	a	Uberaba	(2dvds)	*CÓPIA	DO	ORIGINAL*				A	Versátil,	através	de	seu	selo
Vídeo	Spirite,	apresenta	Chico	Xavier	Inédito,				embalagem	especial	com	2	DVDs	que	reúne	quatro	filmes	inéditos	com	o	médium				Espírita	Chico	Xavier	(1910-2002),	realizados	em	1951,	1955,	1983	e	2007.				Sem	dúvida,	estava	maravilhosa	descrição	encantará	a	todos	os	ouvintes!				Livro	narrado	e	interpretado	por	vozes	humanas.	PRODUTOS	EM
DVD				DOCUMENTÁRIOS:				.Oscar	2009	-	81st	Academy	Awards	[TV-Rip]	Dublado	(c)	TNT	(1dvd)				.Egito:	Redescobrindo	um	Mundo	Perdido	(c)	BBC	(2dvds)							Esta	série	documental	foca	a	vida	de	três	dos	mais	importantes							descobridores	do	mundo	dos	Antigos	Egípcios,	recuando	no	tempo							para	explorar	a	descoberta	de	Howard	Carter	do
túmulo	de							Tutankhamon,	as	descobertas	do	grande	Belzoni	do	reino	de							Ramsés	II	e	a	decifração	dos	hieróglifos	por	parte	de	Champollion.	A	maioria	não	sabe	se	“acredita”	ou	duvida.				.Coleção	de	16	vídeos	Poesias	(1dvd)							Coleção	de	16	vídeos	editados	no	WMM	(Windows	Movie	Maker)	que	trazem							em	seus	conteúdos	lindos	poemas,
mensagens,	textos	de	grandes	poetas							e	escritores	nacionais	e	internacionais.	As	redes	digitais	registram	em	Portugal	3	a							4	mil	casais	swingeres.	.Windows	XP	SP3	Driver	&	Programas	[	PORTUGUÊS	]	(1dvd)				Incluidos	todos	os	drivers	2011.	É	só	fazer	a	pipoca	e	curtir	com	as	crianças!	.Guia	do	Mágico	Profissional	(1cd)				Guia	de	mágicas
para	ser	um	profissional	ou	para	quem	ja	sabe	um	pouco.	.Coletânea	de	Vídeos	Max	Gehringer	(1dvd)				Coletânea	de	24	vídeos	do	Consultor	Max	Gehringer	no	Programa	Fantástico,				no	Programa	do	Jô	e	na	rádio	CBN.	Rendimento	per	capita,				clima,	economia,	política,	educação,	história	cronológica	do	país,	etc..	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:			
.Dragon	Ball:	A	Evolução	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Rota	Comando	-	O	Filme	-nacional-	(1dvd)				.TV	Pirata	-	As	Melhores	Piadas	!	(1dvd)				.Fantástico	30	Anos	-	Humor	(1dvd)							O	DVD	reúne	os	melhores	momentos	dos	quadros	humorísticos	do	Fantástico,							desde	o	início,	em	1973.	Acompanha	o	volume,	CD-ROM	com	Legislação	Adicional,			
também,	na	versão	para	Palm	Top	e	iPhone,	Tutorial,	Modelos	de	Peças				Processuais	e	Dicionário	de	Expressões	Latinas.	Permite	atualização,				acompanha	WMP	11,	IE8	e	suporte	a	HDs	SATA.	Os	bruxos,	magos	e	feiticeiros	do	passado,	hoje							conhecidos	por	médiuns,	criaturas	dotadas	de	microscópios	psíquicos	para							enxergar	os	seres
invisíveis	ao	comum	dos	mortais.				Todos	os	3	(bombásticos)	filmes	da	série	num	único	DVD.	Ao	longo	de	uma	sequência	única	através	de	50	países,	toda	filmada							dos	céus,	Yann	Arthus-Bertrand	divide	conosco	sua	admiração	e	preocupação	com							esse	filme	e	finca	a	pedra	fundamental	para	mostrar	que,	juntos,	precisamos							reconstruí-lo.			
Não	restam	dúvidas	de	que	nossos	visitantes	extraterrestres	estabe				leceram	e	estão	cumprindo	um	rigoroso	processo	de	aproximação	de				nosso	planeta,	preparando	terreno	para	um	contato	definitivo.	DIVERSOS	-PC-	.Pack	Antivirus	2012	Pt-Br	(1dvd)				O	Antivírus	2012	[Pack]	é	essencial	para	que	você	fique	protegido	durante	a	navegação				na
web	e/ou	instalação	de	programas	e	muitos	outros.	O	Hábil	AutoSistema				foi	desenvolvido	pela	Koinonia	Software,	em	parceria	com	a	Efficax,	mantendo				todos	os	recursos	oferecidos	pelo	sistema	já	consolidado	e	adicionando	novos				recursos	a	partir	das	solicitações	e	sugestões	dos	usuários.				Duração	-	72	minutos	.Rainha	Joana	(Encarnação	de
Chico	Xavier)	(1cd)				Laredo,	22	de	Agosto	de	1496.	With	depth-of-field	and	perfect	framing,	these	images	are	clearly	the	work	of	pros.DeviantArtOut-of-the-box	artistic	flair	and	an	attractively	gritty	quality	are	the	hallmarks	of	DeviantArt’s	full	HD	1080	wallpapers.	Neri	Neitzke	(2dvds)				São	86	videoaulas	em	6	gigas.				São	mais	92	vídeo-clipes
mesclados	de	grandes	sucessos	!	NOVIDADES	#	04-Setembro-2011	JOGOS	-PC-	.Call	of	Juarez:	The	Cartel	(c)	Ubisoft	(2dvds)	.The	Sims	Medieval:	Pirates	And	Nobles	(c)	EA	(1dvd)	.Wasteland	Angel	(c)	Meridian4	(1dvd)	.The	Baconing	(c)	Hothead	Games	(1dvd)	.Gatling	Gears	(c)	EA	(1dvd)	.Night	Club	Imperium	(c)	UIG	(1dvd)	.LEGO	Digital	Designer
4.1.8	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.ProDAD	Heroglyph	v2.6.31	com	Creative	Pack	1.2.3.4.5	(1dvd)	.proDAD	Mercalli	v2.0	Pro	Plugins	32/64bit	Windows	(1dvd)	.Make	The	Cut!	v3.3.3	(1dvd)	.Kaspersky	Small	Office	Security	2		A.I.O.	(1dvd)	.PaperPort	Professional	v14.0	(1dvd)	.Avanquest	Video	Explosion	Ultimate	7.6.0	(1dvd)	.Astroprocessor	Zet	v9.1	(1dvd)
			O	melhor	e	mais	completo	e	profissional	software	para	astrologia	!				Faz	comparativos	entre	astronomia	e	astrologia	!	.Curso	Info	-	Seu	Dinheiro	Rende	Mais	com	o	Excel	(1dvd)				Aprenda	a	calcular	gastos	e	a	economizar	de	forma	fácil,	com	um	dos	programas				mais	completos	do	mercado:	o	excel	2010.	Quem	tem	noções	de	JAVA	já	tem	um	pré-
requisito				para	comecar	a	programar.	Temporada	Completa	)	-dublado-	(1dvd)							Afterworld	é	uma	animação	que	emprega	recursos	3D	o	que	traz	uma	linguagem							de	game	a	série.	.Super	Games	2011	Vol.4	(1dvd)				Acervo	com	6	excelentes	jogos	recém-lançados:				Chantelise:	A	Tale	of	Two	Sisters;	Limbo	BR;				Emily	the	Strange:	Skate	Strange;
Redrum:	Time	Lies	BR;				Flux	Family	Secrets:	The	Rabbit	Hole	BR;				Unsolved	Mystery	Club:	Amelia	Earhart	BR.	Assim	como	o	futuro	Windows	8,	o	Office	15				também	fará	uso	de	elementos	da	interface	Metro	em	seus	aplicativos.				Internet	Explorer	9	Integrado.				FILMES:				.Heróis	[Push]	-leg-	(1dvd)	R5	100	%	!!!				.X-Men	Origins:	Wolverine	-leg-
(1dvd)	AGORA	TOTALMENTE	100	%	!!!				.Noivas	em	Guerra	[Bride	Wars]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.O	Lutador	[The	Wrestler]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Se	Eu	Fosse	Você	2	-nacional-	(1dvd)	*FINAL*				.Um	Espírito	Grudou	em	Mim	[Heart	Condition]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				SHOWS:				.Justin	Timberlake:	FutureSex/LoveShow	-Live	From
Madison	Square	Garden-	(1dvd)				.Shakira:	Oral	Fixation	Tour	(1dvd)				.Rock	Collection	60´s	&	70´s	(1dvd)	PACK	473a	-APLICATIVOS	PC-	(1cd)	[a	lista	(em	verde)	abaixo	encontra-se	toda	em	1CD]	8	Programas	para	Você	Assistir	TV	no	seu	Computador	!	São	Milhares	de	Canais	do	Mundo	!	Adobe	Camera	Raw	v5.3	-	Atualização	da	suite	CS3	para
Reconhecer	este	Formato	de	Imagem	!	Ashampoo	PowerUp	v3.23	-	Reconfigure	e	Otimize	seu	Windows	sem	Precisar	ser	um	Expert	!	Ashampoo	WinOptimizer	v6.23	-	Otimize	o	Windows	e	Aumente	o	seu	Desempenho	!	AutoIT	v3.3.0.0	-	Programa	de	automação	do	Windows	GUI	!	Benutec	SpyMyPC	v4.8	-	Monitore	o	Uso	do	seu	PC	!	Como	Ganhar	na
Loteria	-	Livro	de	uma	Ex-Analista	da	Bolsa	de	Valores	de	NY	!	Curso	Preparatório	para	OAB	-	1a	Edição	(c)	PROF.	O	DVD	Jurídico	é	de	grande				utilidade	para	todos	aqueles	que	pretendem	prestar	concursos	para	a				carreira	jurídica.	Menu	antivirus	Live	CD:	Avira	Antivir	Rescue	CD,	Dr.Web	Live	CD	v.5.0,				Kaspersky	RescueCD	v8.8.	Download
Windows	Live	CD:	Alkid	Live	CD	&	USB	Full,				Recovery	BartPE	Live	BootCD	10.11.2009,	Nerv	OS	RC6	16,	RusLive	Ram	Mini,				Download	Linux	Live:	Puppy	Linux	v.4.2,	Slax	6	v.6.1.1,	GeeXbox	E	MUITO	MAIS	!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Carnívoro	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Imagine	Só!	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.A	Tribo	II	-leg/dubl-
(1dvd)	*FINAL*				.Tempos	de	Paz	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				DOCUMENTÁRIOS	E	SIMILARES:				.COLETÂNEA	MAIS	VOCÊ	10	ANOS	(4dvds)							Coletânea	Mais	Você	10	anos	com	receitas	da	Ana	Maria	Braga	,	São	4	DVDs							que	reúnem	mais	de	50	receitas	em	temas	como	Entradas	e	Petiscos,	Prato							Principal,	Pratos	Rápidos	e	Sobremesas.			
FILMES	E	OUTROS:				.O	Sinal	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.A	Tribo	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Velozes	&	Furiosos	4	-legendado-	R5	(1dvd)	QUALIDADE	DE	DVD	!!!				.Dragonball	Evolution	(2009)	-legendado-	R5	(1dvd)	QUALIDADE	DE	DVD	!!!				.Ghajini	-legendado-	(1dvd)	-legendado-	R5	(1dvd)	QUALIDADE	DE	DVD	!!!				SHOWS:				.100%	Favela
(1dvd)							Este	DVD	é	o	resultado	dos	registros	feitos	das	atividades	organizadas	pelo	Grupo							Negredo,	junto	a	favela	de	São	Paulo	onde	vivem	e	coordenam	o	Projeto	Periferia							Ativa.	Saída	da	animação	Flash				a	partir	do	módulo	“spin	it	yourself”.	.Superdicas	para	Falar	Bem	[AUDIOBOOK]	(1cd)				O	audiobook,	Superdicas	Para	Falar	Bem,	foi
gravado	pelo	próprio	autor,				Reinaldo	Polito.	Vídeo	Aulas	do	CS5!				Curso	desenvolvido	para	quem	não	sabe	NADA	de	Flash,	e	com	um	pouco	de	dedicação,				em	5	dias,	ja	estará	fazendo	seu	primeiro	projeto	sozinho!	.Mikrotik	3.30	Level	6	+	crack	+	DUDE	3.6	+	Video	Aula	de	licenciamento	(1dvd)				Sistema	operacional	utilizado	em	micros	e
RouterBoards	para	gerenciamento	de	ISP`s				dinâmico	entre	centenas	de	outras	funcionalidades.	NOVIDADES	#	31-MAIO-2009	JOGOS	-PLAYSTATION	2-	.Guitar	Hero	BEATLES	(c)	Activision	(1dvd)	*NTSC/USA*	JOGOS	-PC-	.Warfare	(c)	GFI	(1dvd)	.Armed	Assault	2	(c)	Bohemia	Interactive	(2dvds)	.Officers	(c)	Tri	Synergy	(1dvd)	.Sherlock	Holmes	vs.
						A	necessidade	de	educação	e	disciplina	mediúnicas.	Nossas	técnicas	são	completamente	naturais	e	os							primeiros	resultados	são	evidentes	em	apenas	poucas	semanas	ou	menos.	Otimize	seu	trabalho				Turbine	o	Project:	14	programas	para	ampliar	a	capacidade	de	seu	Project	.O	Desafio	de	Amar	[	AUDIOBOOK	]	(1dvd)				Traz	para	você
situações	vividas	no	cotidiano	de	um	casamento,	e	todas	as	lutas				e	provações	pelas	quais	um	casal	passa.	O	Curso	é	apresentado	no				padrão	MVC	de	projeto	(separação	da	Aplicação	da	estrutura	de	dados)	assim				como	no	.Net	e	java,	deixando	o	desenvolvimento	muito	mais	profissional.	.Presentation	Packs	for	Office	[2009]	-930in3-	(1dvd)				São
mais	de	500	templates	para	as	ferramentas	do	Microsoft	Office,				55	Designs	para	Power	Point	e	mais:	várias	ferramentas	apropriadas				para	vc	criar	aquela	apresentação	!!!	.KompoZer	0.8a3	(1cd)				Um	construtor	de	sites	que	mistura	as	funcionalidades	do	Frontpage,				Dreamweaver	e	outros	!	Para	quê	contratar	um	serviço,	faça	você	mesmo				o
site	de	seus	sonhos	!	Ainda	de	quebra:	utilize	todo	o	poder	do	CSS,				sem	conhecer	nada	sobre	desenvolvimento	WEB	!!!	.Kit	Recupera	Tudo	DragonWare	(1cd)				Uma	indispensável	coletânea	com	dezenas	de	softwares	distribuídos				nas	seguintes	áreas:	Apagar	Sem	Deixar	Rastros;	Deletar	Arquivos	Bloqueados;				Particionamento;	Programas	de
Fabricantes	de	HDs;	Recuperação	de	Dados	em	HDs;				Recuperação	de	Partições;	Recuperação	de	Midias	Removíveis;	Reparo	de	HD.	Com	ele	é	possível	cadastrar	corridas	e	gerar	diversas	informações				estatísticas	que	auxiliarão	no	crescimento	da	cooperativa	ou	ponto	de	taxis.	E	muito	mais!	.Curso	INFO	Truques	do	google	(1dvd)				Este	curso
contém	uma	seleção	de	truques	e	dicas	para	tirar	o	máximo	dos	serviços				do	google,	contendo	informações	especiais	sobre:	Youtube,	gmail,	blogger,	picasa,				google	maps,	etc.	DVD	versão	para	colecionador.	No	nosso	caso	essas	ferramentas	citadas				servem	para	um	completo	monitoramento	do	seu	PC,	como	análise	de	arquivos	locais,	incluindo			
diversos	tipos	de	bancos	de	dados,	históricos	de	acesso	à	internet,	registros	do	Windows,				arquivos	excluídos...	.CFC	Master	2011	(1dvd)				Descubra	que	gerenciar	uma	autoescola	é	tão	fácil	quanto	dirigir!				Agilize	os	processos	de	sua	Auto	Escola	com	o	CFC	Master,	prático,				simples	e	eficiente.	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.High	School	Band	-
leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Anti	Cristo	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.American	Pie:	O	Livro	do	Amor	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Os	Normais	2	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				PORNÔS:				.Coletânea	Dupla	Penetração	2010	Vol.1	(2dvds)							São	6	filmes:							As	Panteras	-	Carnaval	da	Periferia							Double	Penetration	Tryouts	7							Double	Penetration
Tryouts	1							Home	Swing	19							Swing	Time							Triple	Penetration	double	anal	penetration	+	pussy	NOVIDADES	#	03-Janeiro-2010	JOGOS	-PS2-	.Guitar	Hero	5	(c)	Activision	*NTSC/USA*	-	DVD5	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.Crysis	Wars	Dream	GOLD	Edition	(c)	EA	(2dvds)	.Vampire	Saga:	Pandora's	Box	(c)	Viva	Media	(1dvd)	.Trainz	Simulator	2010
Engineers	Edition	(c)	Auran	(2dvds)	DIVERSOS	-PC-	.Avanquest	System	Suite	Pro	v10	(1dvd)	.Changes	Beauty	Studio	2	(c)	Fogware	(1dvd)	.Curso	de	inglês	Wizard	2009	"Book	1	Conversation"	Apostilas	e	Aulas	em	MP3	(1dvd)	.200	Mil	Drivers	para	Windows	XP-VISTA-SEVEN	2009	(1dvd)	.Curso	Info	Windows	7	(1dvd)	.CyberLink	Media	Suite	v8.0
Ultra	MULTiLANGUAGE	(1dvd)	.Photo	Explosion	Special	Edition	2.0	(1dvd)	.Piadas	e	Pegadinhas	do	Louro	José	-AUDIOBOOK-	MP3	(1cd)	.Poser	Figure	Artist	v1.0	(1dvd)	.Sage	ACT	Premium	2010	v12.0	(1dvd)	.Telecurso	TEC	(1dvd)				O	Telecurso	TEC	é	um	programa	de	formação	técnica	de	nível	médio,	de				qualificação	e	habilitação	profissional,
feito	para	quem	deseja	investir				na	sua	educação	ou	na	de	seus	funcionários.	Ekou,	também	é	procurado	por	Nue,	um	youkai	que	luta	contra				seus	semelhantes	que	estão	sob	o	comando	de	Ekou.				Sem	dar	por	isso,	o	aluno	progride	na	sua	aquisição	e	assimilação	de	conhecimentos				de	uma	forma	naturalmente	interessada.	Indispensável	para
qualquer	empresário	do	ramo.	Com	recursos	de	computação				gráfica,	dramatização	e	imagens	históricas,	essas	conquistas	são	recriadas				e	os	impactos	que	produziram	devidamente	analisados	e	contextualizados.				->	jFinanças	2011	-	Empresa.	O	sistema	de	cobrança	conta	com	uma	tabela	diária,	onde	o	mesmo				apartamento	pode	ter	valores
diferentes	de	acordo	com	o	dia	da	semana,	assim				como	o	valor	do	pernoite.	Só	que,	como	era	de	se	esperar,	ela	começa				a	perceber	as	conseqüências	que	seus	“pulos”	têm	nas	pessoas	à	sua	volta.	Legiões	de	leitores	que	ficaram	em	transe	com	o	best-seller				"Crepúsculo"	estão	ávidos	pela	seqüência	da	história	de	amor	de	Bella	e	Edward.	Poderá
ter	todo	o	detalhe	dos	seus	gastos	e				rendimentos	mensais,	controlando	de	forma	sustentada	a	sua	casa.	.Curso	Web	Marketing	e	Comunicação	Digital	(1dvd)				Neste	curso	você	aprenderá	na	prática	como	planejar,	gerenciar	e	medir	os				resultados	das	ações	de	Marketing	Online,	visando:				-posicionar	o	site	da	sua	empresa	no	topo	dos	mecanismos
de	busca				-ampliar	os	negócios	de	sua	empresa				-desenvolver	campanhas	de	comunicação	digital	com	seu	público-alvo	.KIT	ULTIMATE	-	Plaquinha	Mágica	K7	-	Unlock	Canais	Net	-	TVaGato	(1dvd)				Nesse	CD	você	aprenderá	como	construir	um	programador	de	EPROM(CI),	como				programar	EPROM,	como	montar	e	configurar	sua	Plaquinha
Mágica.				FILMES	E	OUTROS:				.O	Leitor	[The	Reader]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Sete	Vidas	[Seven	Pounds]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Cidade	das	Sombras	[City	of	Ember]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Sim	Senhor	[Yes	Man]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Um	Faz	de	Conta	que	Acontece	[Bedtime	Stories]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Guerreiro	Do
Fogo	[Dynamite	Warrior]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Feliz	Natal	-nancional-	(1dvd)	*FINAL*				.Mini	Einsteins	da	Disney:	Corrida	Espacial	-dublado-	(1dvd)				.Mini	Einsteins	da	Disney:	O	Foguete	e	o	Resgate	ao	Pássaro	de	Fogo	-dublado-	(1dvd)				PORNÔS:				.Brasileirinhas:	Fodelança	2009	(1dvd)				.SexXxy	Brasil:	Quero	Sexo	(1dvd)	NOVIDADES	#
10-MAIO-2009	JOGOS	-PLAYSTATION	2-	.HSX:	Hypersonic	Xtreme	(c)	Blade	Interactive	*NTSC/USA*	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.Max	Payne:	Mission	Impossible	3	(1dvd)	.Fallout	3	Broken	Steel	*EXPANSION*	(c)	Bethesda	(1dvd)	.Battlestations:	Pacific	(c)	Eidos	Interactive	(2dvds)	.F1	Challenge	2009	Deluxe	Direct	Play	(c)	Codemasters	(1dvd)	.The	Humans
(c)	Deep	Silver	(1dvd)	.Day	of	the	Zombie	(c)	BrainBox	Games	(1dvd)	.Worms	Collection	Multi-Language	-9in1-	(AIO)	(1dvd)				Todos	os	jogos	desta	série	que	cativou	milhares	de	fãs	pelo	mundo.	Eles	é	que	fazem	a	limpeza	de							tudo,	eliminam	as	bactérias,	os	vírus,	as	células	cancerosas,	que	se	chamam							neoplásicas.				Enquanto	tentamos	entender
o	que	acontece	no	presente,	no	passado	da				família	de	Dimas	é	que	pode	morar	as	respostas.	Acompanha	o	LIVRO	"Introdução	a	Teoria	Geral	Da	Administração"	de				Idalberto	Chiavenato.				Acompanha	um	mini	curso	totalmente	em	português	!	.LotoFacil	Professional	1.09	(1cd)				O	LOTOFÁCIL	PROFESSIONAL	é	a	ferramenta	número	1	para
elaboração	de	seus				volantes	de	maneira	rápida	e	prática.	.ProShow	Workshop:	Creative	Captions	[Duração:	1h30min]	(1dvd)				Um	super	curso	para	os	usuários	do	ProShow	Gold	e	Producer,	onde	vc	irá				maximizar	seu	potencial	criativo	e	sua	eficiência	nas	suas	super	produções	!	.Revista	e	CD-ROM	SQL	OneClick	(1dvd)				Conteúdo:	Servidores	->
MySQL	v5.0.67;	Apache2Triad;	Gerenciadores	->				SQL	Visualizer	1.1;	Ferramentas	->	PHP	Generator	for	MySQL	7.10	E-BOOK	->				Crie	Banco	de	Dados	com	MySQL	-	Aprenda,	com	este	E-Book,	a	criar	poderosas				aplicações	para	banco	de	dados	usando	a	linguagem	SQL.	Há	também	mais	de	800				testes	de	hardware	e	software	feitos	pelo
INFOLAB.	O	Curso	tenta	elucidar	esses	termos	e	sanar	as	dúvidas	mais	corriqueiras.	Crie	Templates	para	Joomla,	Drupal,	Wordpress,	etc	BatchPhoto	Pro	v3.0	-	Ferramenta	para	Automatizar	Aplicação	de	Efeitos	em	Fotos	!	BuildAR	Pro	v2.1.1	-	Criação	de	Realidade	Aumentada	!	Cabri	Geometre	II	-	Aprendizado	da	Geometria	Capturix	ScanShare
v7.06.848	Enterprise	Edition	-	Compartilhe	seu	Scanner	em	Rede	!	CDRWIN	v9.0	-	Gravador	de	CD,	DVD	e	Bluray	Change	Folder	Icons	v8.7	-	Encontre	Icones	em	seu	PC.	Blender	completo,	Google				SketchUp	completo	e	42	videoaulas	para	AutoCad	2012.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.O	Turista	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.2:22	-	Contagem
Regressiva	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Federal	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Aparecida	-	O	Milagre	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Filme-Animação	2011	Vol.1	(1dvd)				Duas	super	produções	que	valem	a	pena	serem	vistas	!	São	elas:				[	Idiots	and	Angels	]	&	[	Metropia	]	PACK	484a	-APLICATIVOS	PC-	(1cd)	[a	lista	(em	verde)	abaixo	encontra-se	toda	em
1CD]	Allallsoft	Google	Satellite	Maps	Downloader	v6.45	-	Baixe	Mapas	Diretamente	do	Google	Maps	!	Any	DVD	Cloner	Platinum	v1.1.0	-	Faça	Cópias	de	DVDs	Protegidos	!	Atlas.TI	v5	+	Apostila	em	PORTUGUÊS	-	Software	Científico	para	Análise	Qualitativa	!	Aurora	3D	Animation	Maker	v11.031	Portable	-	Crie	logotipos	Animados	!	Aurora	3D	Text
and	Logo	Maker	v11.022	-	Crie	logotipos	em	3D	!	Aurora	Presentation	3D	v11.022	-	Crie	Apresentações	em	3D	!	Banner	Designer	Pro	5.0.0.0	-	Crie	Banners	Profissionais	!	Blaze	Media	Pro	v9.10	-	Editor,	Conversor,	Gravador	e	Player	de	Áudio	e	Vídeo	!	Corel	PDF	Fusion	v1.0	-	Cria	PDFs	e	ainda	Abre	Arquivos	do	Office,	Gráficos,	Fotos	e	Muito	Mais!
DC-Unlocker	v2.0	-	Desbloqueia	Modens	3G	!!!	Flashden	3D	Studio	v1	-	A	Solução	Perfeita	para	Criar	Galerias	de	Fotos	em	3D,	em	Flash	!	Remotely	Anywhere	Server	and	Workstation	v10.0	-	Opere	remotamente	qq	PC	(Internet	e	Rede)	Statgraphics	Centurion	v16.1	-	Excelente	Software	Estatístico	!	NOVIDADES	#	17-Abril-2011	JOGOS	-PC-	.Trainz
Simulator	12	(c)	Auran/N3V	Games	(2dvds)	.Sanctum	(c)	Coffee	Stain	Studios	(1dvd)	.Elements	of	War	(c)	Kalypso	(1dvd)	.Wildlife	Park	3	(c)	Deep	Silver	(1dvd)	.Arma	II:	Reinforcements	(c)	Bohemia	I.	.X-Maker	-	Gerador	de	Aplicativos	em	Delphi	(1dvd)				O	X-Maker	é	um	Gerador	de	aplicativos	para	o	ambiente	Windows,	voltado				para
desenvolvedores	de	software.	Através	dele,	é	possível:				realizar	cadastros	de	produtos,	clientes,	fornecedores,	vendedores,	planejamento				financeiro,	moedas.	E	agora,	ocorre	esse	aumento	de	produção	de	macrófago	pela	medula	óssea							porque	o	sangue	no	músculo	funciona	como	um	corpo	estranho	a	ser	rejeitado	pelo							Sistema	Retículo
Endotelial	(SRE),	isso	no	músculo,	enquanto	houver	sangue	no							músculo,	o	Sistema	Retículo	Endotelial,	está	sendo	ativado,	e	só	termina	essa							ativação	máxima	no	fim	de	cinco	dias.				Dicas	para	Foto	Digital.	Escolher	uma	empresa	é	mais	fácil	do	que	você	pensa!	.Curso	Cinema	4D	Essencial	(c)	VFX	Produções	(1dvd)				Um	mega	curso	de
animação	em	3D	de	um	dos	melhores	softwares	do	mercado!!!				Eis	o	conteúdo:				PANORAMA	GERAL;	MODELANDO	COM	NURBS;	MODELANDO	COM	POLÍGONOS;				SUAVIZANDO	COM	HYPERHURBS;	MATRIZES,	SIMETRIA	&	BOOLEANS;	INTRODUZINDO				FUNÇÕES;	UTILIZANDO	MATERIAIS;	LUZES	E	CÂMERAS;	ANIMAÇÃO	EM	C4D;			
RENDERIZAÇÃO	&	INTEGRAÇÃO;	MÓDULO	MOGRAPH;	SISTEMAS	DE	PARTÍCULAS.	Wattles	também	foi	citada	no	filme	O	Segredo,	como	uma	referência.	Uma	espécie	de	antídoto	ao	baixo	astral,	uma	celebração	ao				Rio	que	todos	queremos	ver,	Rio	in	HD	não	poderia	chegar	em	melhor	hora.	Completely	HD…"	posted	another.Are	we	beginning	to
see	an	HD	telly	class	war	–	with	the	Full	HD	crowd	smugly	grinning	at	the	poor	old	HD	Ready	lot?It's	certainly	prompted	a	bit	of	a	debate.	Possui	ainda	gerenciamento	financeiro	de	todo	o	evento,				com	um	método	econômico	de	impressão	sem	perder	a	qualidade	visual.	João,	após	quinze	anos	estudando	no				plano	espiritual,	tem	a	missão	de	ajudar
um	grupo	de	três	espíritas	nas	sessões				mediúnicas,	orientado	por	sua	protetora,	Helena,	que	instrui	João	na	sua	nova	vida				depois	do	desencarne.				E	se	essa	lei,	citada	no	best-seller	O	Segredo,	de	fato	funciona,				por	que	não	é	mencionada	na	Bíblia?				Recomendado	para	todos	aqueles	que	pretendem	prestar	Concursos;				estudantes	de	Direito	e,
especialmente,	para	a	primeira	fase	do	exame	da				OAB,	pela	facilidade	de	consulta	e	como	instrumento	prático	para	repassar				a	matéria	de	forma	rápida	e	eficiente.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.O	Dia	em	Que	a	Terra	Parou	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Anjos	da	Noite:	A	Rebelião	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Velozes	e	Furiosos	4	-leg/dubl-
(1dvd)	*FINAL*				.Segredo	de	Estado	-leg/dubl-	(1dvd)				.Duplicidade	-leg/dubl-	(1dvd)				.Nome	Próprio	-nacional	(1dvd)				.Força	Policial	-leg/dubl-	(1dvd)				.Milagre	em	St.	Anna	-leg/dubl-	(1dvd)				.Coração	de	Tinta	-leg/dubl-	(1dvd)				.Alone	in	The	Dark	2:	O	Retorno	do	Mal	-leg/dubl-	(1dvd)				.A	Era	do	Gelo	3:	Despertar	dos	Dinossauros	-DUAL
ÁUDIO-	*R5*	(1dvd)				.O	Menino	da	Porteira	-nacional	(1dvd)				.A	Cela	2	-leg/dubl-	(1dvd)				.Frost	/	Nixon	-leg/dubl-	(1dvd)				.Caprica	-leg/dubl-	(1dvd)				.Vampiro	-leg/dubl-	(1dvd)				.Um	Espírito	Atrás	de	Mim	-leg/dubl-	(1dvd)				SHOWS:				.R.E.M.	In	RIO	2001	(1dvd)				DOCUMENTÁRIOS	E	SIMILARES:				.Fantástico	-	Viagens	Inesquecíveis	(1dvd)			
PORNÔS:				."Sombra"	Produções	Amadoras	Nacionais	-Três	em	Um-	(1dvd)							"Enrabem	Minha	Esposa";	"Uma	Coroa	Casada	para	3	Jovens"	e	"Vontade	de	Ser	Puta".	NOVIDADES	#	16-Janeiro-2011	JOGOS	-PC-	.18	Wheels	of	Steel	Extreme	Trucker	2	(c)	ValuSoft	(1dvd)	.FA-18E	Super	Hornet	(c)	Titus	Software	(1dvd)	.Flash	Traffic:	City	of	Angels	(C)
Time	Warner	Interactive	(3dvds)	.Lollypop	(C)	Softgold	(1dvd)	.Micro	Machines	2:	Turbo	Tournament	(C)	Ocean	Software	(1dvd)	.NBA	Jam	Tournament	Edition	(C)	Acclaim	Entertainment	(1dvd)	.Reel	Deal	Casino	Valley	of	the	Kings	(c)	Phantom	EFX	(1dvd)	.Reel	Deal	Slots	Mysteries	of	Cleopatra	(c)	Phantom	EFX	(1dvd)	.War	Wind	II:	Human
Onslaught	(C)	Mindscape	International	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Scrapbook	Factory	Deluxe	v4.0	(2dvds)	.eJay	Music	Director	Gold	1	MULTi	(1dvd)	.Wilcom	DecoStudio	e1.5	[	BORDADO	]	(1dvd)	.Power	Graphics	Collection	2011	#1	(1dvd)				Super	ferramentas	para	autoração	multimídia	!	Eis	o	conteúdo:				ACDSee	Systems	Canvas	with	GIS	Plus	v12.0
Build	1398				Digicel	FlipBook	Pro	HD	6.7				IncrediTools	IncrediFlash	XTreme	v3.0	Build	3024				Pantomat	FaceShop	EZ	v6.01				Photoinstrument	4.4	Build	471				Xara	Photo	&	Graphic	Designer	Pro	6.1.1.13205				Youtube	Movie	Maker	3.20	Portable	.Akvis	Plugins	Pack	for	Adobe	PhotoShop	2011	#1	(1dvd)				Contém:				AKVIS	Magnifier	3.5.728			
AKVIS	MultiBrush	5.5.1344				AKVIS	Lightshop	v3.0.843				AKVIS	Decorator	2.0.416	7012				AKVIS	Noise	Buster	v	7.5.2457				AKVIS	Chameleon	7.0.1591M.7231				AKVIS	Sketch	v11.0.2148				AKVIS	Coloriage	v7.5.906				AKVIS	Retoucher	4.5.760.7187				AKVIS	Enhancer	11.5.1577				AKVIS	SmartMask	3.0				Akvis	ArtWork	4.0				AKVIS	ArtSuite	6.5
PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.NOSSO	LAR	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*	NOVIDADES	#	09-Janeiro-2011	JOGOS	-PS2-	.Despicable	Me	-	The	Game	[USA/NTSC]	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.My	First	Trainz	Set	(c)	N3V	Games	(1dvd)	.Obstakill	Volume	1	(c)	Team	Strawberry	Shortcake	(1dvd)	.40	Stories	(c)	Chico	State	Game	Studio	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-
.Newtek	Lightwave3D	v10	32/64bit	(1dvd)	.Autodesk	Sketchbook	Pro	2011	MULTi	+	Portable	Version	(1dvd)	.BlackBerry	Software	and	Games	Collection	2011	Vol.1	(1dvd)	.Curso	Certificação	Linux	-	Linux	Professional	Institute	[	LPI	-	44	Módulos	]	PT-BR	(1dvd)	.CyberLink	PowerDirector	Ultra64	v9.0.0.2330a	(1dvd)	.Hiren’s	BootCD	13.0	Rebuild	by
DLC	v1.0	With	Kaspersky	Rescue	Disk	10.0.23.29	(1dvd)	.MAGIX	Music	Maker	17	Premium	17.0.0.16	+	Content	Packs	(1dvd)	.MAGIX	PC	Check	&	Tuning	2011	6.0.402.1045	(1dvd)	.Spotmau	PowerSuite	2011	v	6.0.0.0907	Golden	Edition	(1dvd)				Uma	super	coletânea	de	aplicativos	úteis	para	o	seu	PC:				otimização	de	sistema,	limpeza	de	disco,
desinstalação	de	programas,	backup	e				restauração,	segurança	e	privacidade,	recuperação	de	senhas,	manutenção	de	HDs,				e	muito	mais	!	.Sony	Vegas	PRO	10.0c	Build	469	Inc	Plug-ins	2011	(1dvd)				Um	dos	melhores	editores	de	vídeo	do	mercado,	agora	em	sua	edição	completa	!				Acompanha	TODOS	os	plugins	diponíveis	para	ele.	São	milhares
de	questões	narradas.	O	sistema	possui	vários	recursos				e	módulos	que	consegue	unir	tudo	que	uma	empresa	de	hospedagem	de	sites				precisa	ter:	controle	financeiro,	controle	técnico	e	atendimento	ao	cliente.	O	programa	é	automático.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Jean	Charles	-nacional-	(1dvd)	*FINAL*				.Harry	Potter	e	o	Enigma	do
Príncipe	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Jornada	nas	Estrelas:	Um	Novo	Começo	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*						DOCUMENTÁRIOS:				.A	Magia	Do	Churrasco	(c)	Marcos	Bassi	(1dvd)							Marcos	Bassi	é	um	dos	grandes	conhecedores	de	churrasco	do	país,	e	aqui							revela	alguns	de	seus	mais	importantes	segredos	para	se	fazer	um	bom							churrasco.
Você	aprenderá	a:				•	Não	ser	enganado	por	arquivos	maliciosos				•	Localizar	e	remover	pragas	virtuais				•	Configurar	o	Windows	XP	e	Vista	contra	invasões				•	Instalar	e	utilizar	programas	de	proteção	PRODUTOS	EM	DVD				DOCUMENTÁRIOS:				.BBC	-	O	que	Acontece	com	a	Gravidade	(1dvd)							O	físico	de	partículas	Dr.	Brian	Cox,	quer	saber
porque	é	o	Universo	da							forma	que	é.	Marcus				procura	o	imperador	Nero	(Peter	Ustinov)	para	que	ela	lhe	seja	dada	como	prêmio	por				"serviços	prestados".	O	primeiro	evento	musical	global,	que	aconteceu	nas	cidades							de	Londres	e	Filadélfia	no	dia	13	de	Julho	de	1985,	foi	assistido	pela	TV	por							mais	de	1,	5	bilhão	de	pessoas	pelo	mundo.
.Ableton	Suite	v8.0.1	Plus	Live	Packs!	(1dvd)				Um	verdadeiro	estúdio	musical.				Numa	etapa	em	que	a	censura	imperava,	a	luta	de	pequenas	publicações	como				Movimento	contra	a	máquina	de	impor	silêncio	era	de	uma	audácia	formidável.	Mistura	de	ficção							científica	e	aventura,	o	filme	é	uma	perfeita	reconstituição	da	pré-história,							tendo
como	eixo	a	descoberta	do	fogo.				Desenvolvemos	também	ferramentas	adicionais	sob	medida	para	seu	call	center.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.Amizade	Colorida	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.O	Zelador	Animal	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Qual	Seu	Número	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*				DOCUMENTÁRIOS:	.Quebrando	o	Tabu	-nacional-	(1dvd)			
Quebrando	o	Tabu	é	um	filme	brasileiro	sobre	a	temática	do	combate	às	drogas,				dirigido	por	Fernando	Grostein	Andrade	com	a	participação	em	depoimentos	de				personalidades	como	Fernando	Henrique	Cardoso,	Paulo	Coelho	e	Dráuzio	Varella.	Acompanha:	conversores,	visualizadores	e	editores	de				imagem	para	remover	olhos	vermelhos,
corrigir	cores,	adicionar	efeitos,	retocar				fotografias	e	outros	recursos	especiais.	DIVERSOS	-PC-	.Adobe	Photoshop	CS6	v13.0	(1dvd)	.Coleção	Clique	Fácil:	Excel	2010	Avançado	(1dvd)	.Curso	de	Redes	Usando	o	Simulador	Packet	Tracer	(1dvd)				Vídeo	aulas,	curso	de	redes,	usando	o	simulador	Packet	Tracer,	software				gratuito	da	Cisco,	para
modelagem	de	redes.	The	HDness.	.Collection	of	children	Scrap-Kits	(1dvd)				Super	acervo	de	templates	para	a	construção	de	scrapbooks	infantis	!				Acompanha	2	incríveis	programas	que	auxiliam	na	produção	de	scrapbooks				profissionais	!	São	eles:				"Scrapbook	Max	v2.0.6.1"	&	"Wondershare	Scrapbook	Studio	v2.5.0.7"	.DriverPack	Solution	v11.8
(1dvd)				Nova	versão	do	melhor	dvd	de	drivers	do	mercado	!	Identifique,	instale				e	atualize	os	drivers	de	cada	hardware	da	sua	máquina,	automaticamente				e	sem	precisar	estar	conectado	à	internet	!	Ideal	para	técnicos	e	amadores	!	.Hábil	Empresarial	+	Hábil	AutoSistema	v6.7.1.0	-	Automação	Comercial	(1dvd)				O	Hábil	AutoSistema	é	a	evolução
do	Auto	Sistema,	de	propriedade	da	Efficax,				sistema	muito	difundido	no	mercado	automobilístico,	sendo	utilizado	por				centenas	de	lojas	e	revendas	de	veículos	de	todo	o	país.	.Curso	Info	PowerPoint	2010	(1dvd)				Ganhe	tempo	com	modelos	personalizados!	Aprenda	a	criar	palestras,				cursos	e	apresentações	que	vão	fazer	você	brilhar	diante	da
platéia.	NOVIDADES	#	20-Março-2011	JOGOS	-PC-	.Homefront	(c)	THQ	(3dvds)	.Assassin´s	Creed:	Brotherhood	(c)	Ubisoft	(2dvds)	.Theatre	Of	War	3	Korea	(c)	Excalibur	(1dvd)	.Stoked	Big	Air	Edition	(c)	Namco	(1dvd)	.Crisis	Response	Team	(c)	Alten8	(1dvd)	.Risk	Factions	(c)	EA	(1dvd)	.Goin	Downtown	(c)	NAMCO	(1dvd)	.Outbreak	(c)	Alten8	(1dvd)
.Extreme	Sprint	3010	(c)	Phoenix	Games	Ltd.				*	Trabalha	com	Blu-Ray.	.Questões	Comentadas	da	Fundação	Carlos	Chagas	-VÍDEO	AULAS-	(1dvd)				Coletânea	de	várias	aulas	do	vídeocurso	"Eu	Vou	Passar"	sobre	questões	da	prova	do				concurso	da	FCC.	Contém:				Delphi	2010,	C++Builder	2010	e	Delphi	Prism	2010	.Housoft	MKT	v5.35	(1cd)	*
PREÇO	DIFERENCIADO	*				Uma	das	melhores	ferramentas	para	o	ORKUT	!!!				Editor	de	scraps,	tópicos	e	eventos	para	enviar	texto	colorido,	negrito,				imagens,	emoticons	etc;	Opção	de	não	enviar	scraps	para	perfis	que	já				tenha	enviado	antes;	Opção	de	colocar	o	nome	do	perfil	que	está	recebendo				o	scrap	no	texto;	Opção	de	salvar	mensagens,
scraps,	tópicos	e	eventos;				Opção	de	salvar	a	lista	de	emails	coletados	automaticamente;	Filtros	para				selecionar	perfis	por	interesse,	cidade,	relacionamento	etc;	Temporizadores				para	evitar	travamento	no	Orkut;	Gerenciador	de	logins	e	senhas,	criptografado.	Versão	estudantes;	Arquimedes;				Arquimedes	e	Controle	de	Obra;	Arquimedes.	O
software	pode	criar	formas,	textos,	botões,	sprites	e	animações				incluindo	mais	de	230	efeitos	animados	para	você	incluir	explosões,	ambientes				3D	e	muito	mais!	.jFinanças	2011:	TODAS	AS	VERSÕES	(v4.0.3.1303)	(1dvd)				Softwares:				->	jFinanças	2011	-	Pessoal.	They	fit	perfectly.WallpaperCaveHonestly,	it’s	hard	to	settle	for	just	one	or	two	of
these	free	wallpapers.				Neste	curso	você	aprenderá	a	criar	partículas	(chuva/fogo),	modelagem	3d	com				o	software	3D	Game	Studio	V6/7,	ao	longo	do	curso	você	aprenderá	a	importar				cenários,	desenvolver	elementos	da	natureza,	movimentos	físicos,	e	criar	um				jogo	de	tiro.	Porém,	logo	Proud				descobrirá	que	resolver	seus	problemas	não	é	tão
simples	quanto	parece.				Unindo	interatividade	e	humor,	este	game	é	uma	divertida	maneira	de	testar				seus	conhecimentos:	duas	fases	com	mais	de	800	perguntas,	4	provas				sensacionais	e	diferentes	níveis	de	dificuldade	para	você	jogar	sozinho	ou				em	equipe.				Acompanha	a	edição	da	revista	SEAREIRO	de	2007,	traçando	todo	o	roteiro	de	vida,
			através	dos	relatos	de	inúmeras	existência	do	médium	Francisco	Cândido	Xavier.	.Linux	Cursos	4	em	1	(c)	Devmedia	(1dvd)				Super	pacotão	de	aulas	em	vídeo	monstrando	tudo	em	configuração	Linux:				*Instalando	o	Sistema	Operacional	Linux				*Firewall	No	Linux				*Configurando	o	Compartilhamento	Simples	no	Samba				*Squid	(avançado)	Partes
I-II-III	.Maxprog	iCash	5.3	(1cd)				iCash	é	um	programa	desenvolvido	para	controlar	suas	finanças	pessoais,				mantendo	em	ordem	suas	despesas,	rendas,	créditos,	débitos	e	transações				bancárias.	O	SERIUS-MM	da	a	você	as	informações	dos	dados	financeiros	da	sua				empresa,	com	elas	você	que	pode	tomar	decisões	empresariais	mais	rápidas	e
mais				inteligentes.	Todos				os	programas	estão	atualizados	até	a	presente	data.	Possibilidade	de				utilizar	recibos	já	emitidos	como	modelo,	quando	da	emissão	de	um	novo	recibo.	DIVERSOS	-PC	.Adobe	Photoshop	CS6	[	ATIVADO	2012	]	*	VERSÃO	FINAL	*	(1dvd)	.Curso	de	Autoração	de	DVD	(c)	Editora	Europa	(1dvd)				Grave	DVDs	com	menus
sofisticados	e	músicas	de	fundo.				Depois	disso,	você	fica	livre	para	gravar	as	apresentações	em	CDs,				enviar	por	e-mail,	publicar	em	seu	blog	etc.	Ele	acredita	que	as	respostas	se	encontram	na	força	da							gravidade.	.CityEngine	2008	v3.1217	(1dvd)				Planeja	e	Cria	Ambientes	Urbanos	em	3D	!	Excelente	para	Arquitetos	e	Engenheiros	!	.Curso
Completo	de	Edição	de	Vídeo	(1cd)				Aprenda	em	25	aulas	como	usar	cortes,	legendas	e	efeitos	especiais	para				incrementar	seus	próprios	filmes.				Ajuda	muito!	Pode	ainda	ser	respondido	apenas	com	SIM	e	NÃO,	ou	mais	preciso,				com	pontuação	de	0	a	10	em	cada	resposta.	.Curso	de	Trabalho	com	Componentes	SMD	(1dvd)				Os	componentes
SMD	("Superficial	Device	Monting")	tomaram	conta	do	mercado				da	eletrônica	nos	últimos	anos.	Cada	episódio	faz				um	breve	resumo	introduzindo	os	temas	pesquisados	e,	de	maneira	empolgante,	com				riqueza	de	detalhes,	revela	as	soluções	encontradas	por	cada	um	dos	laureados				com	o	Nobel,	mesclando	cenas	reais	à	recursos	de	computação
gráfica.	Aprenda	como	selecionar,				tratar	e	editar	todas	suas	imagens	de	forma	rápida	e	profissional.	Você	terá	a	impressão	de	que	o	Professor	Polito	está				conversando	com	você,	mostrando	passo	a	passo	como	se	comportar	para				ser	bem-sucedido	em	suas	apresentações.	Além	de	dicas	para	quem	quer	enriquecer,	a	obra	assinada	pelo	americano
			Wallace	D.	Leite	(1dvd)				Índice	do	Curso	(Dur:	3hr	/	Tipo:	Video	Aula	):				Aula	01:	traduzindo,	configurando	e	instalando.	THE	BIOGRAPHY	CHANNEL,	Freud:	análise	de	uma	mente							revela	detalhes	da	vida	e	da	psique	do	pai	da	psicanálise.	3hs	!	.The	Foundry	Nuke	Maximum	2009	(1dvd)				Um	acervo	profissional	para	After	Effects	!	São	dezenas
de	plugins	para				efeitos	especiais	!	Os	mesmos	utilizados	nos	filmes	Speed	Racer,	A	Bússola				Dourada	e	King	Kong	!	Eis	o	conteúdo:	Nuke	5.1v5;	Furnace	4.1v1;	Keylight	2.1v2;				Ocula	1.0v1;	Tinder	1.3v1;	Tinderbox1	Tinderbox1	Tinderbox1	Tinderbox4	2.1v1.	Avaliações				Clínicas;	Avaliações	Antropométricas;	Avaliação	Laboratorial;	Estudo
Alimentar;				Prescrição;	Gráficos	e	Relatórios;	Material	de	Apoio	e	muito	mais	!	.Janome	Digitizer	10000	(1dvd)				As	ferramentas	necessárias	para	a	criação	de	bordados	computadorizados	com	uma				interface	simples	e	completa.	E	Para	quem	quiser	jogar	online:	incluído			todos	os	tutoriais	explicativos,	além	dos	programas	necessários	!!!	DIVERSOS
-PC-	.Curso	INFO	Exame	-	Photoshop	CS4	(1cd)	.Lec	Power	Translator	Pro	Euro	Edition	v12.1	[	PORTUGUÊS-BRASIL	]	(1dvd)	.Sibelius	v6.0.0.54	-	Software	para	Notação	Musical!	(1dvd)	.Como	Passar	em	Provas	e	Concursos	-AUDIOBOOK-	(1cd)	.O	Código	da	Inteligência	-AUDIOBOOK-	(1cd)	.Talento	Para	ser	Feliz	-AUDIOBOOK-	(1cd)	.Xara	Mega
Pack	2009	(1cd)				Super	pacotão	contendo	o	seguinte:				Xara	Xtreme	Pro	v5.1.0	DL	+	VÍDEO	AULAS	!!!				Xara	Web	Designer	v5.0.1	+	TEMPLATES	.TI	Pacote	de	Segurança	(1cd)				Completo	acervo	de	ferramentas	para	monitoração	e	bloqueio	!				Eis	um	resumo:				O	"Ti	Monitor"	é	uma	das	ferramentas	mais	requisitadas	para	monitorar	de				forma
segura	o	uso	do	computador	e	na	internet.	Possui	dois	módulos:				administrativo	e	vendas	separados,	você	poderá	realizar	o	controle	de	maneira				segura	e	completa.	.Android	Avançado:	MAPAS	e	GPS	(c)	Informaticon	-	Prof.	Videoaulas	que	ensinam	você	a	trabalhar				com	o	Google	Sketchup	para:				•	Projetar	sua	casa	em	3	dimensões				•	Criar
objetos				•	Decorar	cada	um	dos	ambientes				•	Inserir	texturas	.Aprendendo	em	Tempo	Recorde	(Audiobook)	(1dvd)				Curso	estratégico	que	exercita	mecanismos	cerebrais	determinantes				para	uma	boa	resposta	intelectual.	Esta				aplicação	multimídia	disponibiliza	uma	ferramenta	"inteligente"	capaz	de				avaliar	o	progresso	de	aprendizagem	do
aluno.	(1dvd)	.Maplesoft	Maple	v12.0	(1dvd)	.Monte	Seu	Pc	Em	30	Minutos	(c)	Digerati	(1cd)				Monte	o	computador	que	desejar,	passo	a	passo,	sem	mistério!				Neste	curso	você	verá	em	detalhes	todos	os	componentes	necessários	para				a	montagem	do	PC,	inclusive	as	ferramentas	necessárias	para	sua	montagem.	O	programa	é	muito	bom!
PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.A	Árvore	da	Vida	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Não	Se	Preocupe,	Nada	Vai	Dar	Certo	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Assalto	ao	Banco	Central	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Carros	2	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Dylan	Dog	e	as	Criaturas	da	Noite	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Planeta	dos	Macacos:	A	Origem	-leg/dubl-	(1dvd)	*
HD	*	.Jogos	Suicidas	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Barbie:	Um	Natal	Perfeito	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Os	Pinguins	de	Madagascar:	A	Noite	Toda	Antes	do	Natal	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Minuscule	-	Volumes:	1,2,3	-animação-	(1dvd)	*	FINAL	*				Minuscule	é	uma	coleção	de	60	animações	mostrando	o	dia-a-dia	dos	insetos.	Estude	e	Use!				E	ainda:
			Visualizadores:	6	Ferramentas	para	abrir	projetos	sem	ter	o	Project				Gerenciadores:	13	softwares	de	gestão.				Milhões	de	pessoas	já	pararam	e	permanecem	sem	fumar.				.InProprietário	-	O	Mundo	do	Software	Livre	(1dvd)							Os	Softwares	possuem	donos.	Produza	Vídeos!	Avanquest	Web	Easy	Professional	v8.0	-	Excelente	Ferramenta	para
Criação	de	WebSites	!	BuildAR	v1.1	-	Interface	para	a	Criação	de	Realidade	Aumentada	!!!	Cheques	Gold	v3.5	-	Controle	de	Cheques	Curso	Oficial	MikroTik	-	Sistema	Operacional	para	Provedores	de	Internet	Wireless	Driver	Genius	Professional	Edition	v9.0	Multilanguage	-	Busca	e	Atualiza	os	Drivers	do	seu	PC	!	Easy	DVD	Creator	v2.0.13	-	Converte
Variados	Formatos	de	Vídeo	em	DVD	!	Face	Swapper	1.0	-	Troque	os	Rostos	de	Fotografias	por	Outros	!!!	FlipAlbum	Vista	Pro	v7.0.1.363	-	Crie	Fantásticos	Álbuns	Fotográficos	!!!	Fun	Mobile	Animation	-	Animações	para	o	seu	Celular	Great	Web	Font	Collection	-	486	Fontes	mais	usadas	na	Web	!	IVT	BlueSoleil	v6.4.249.0	32-64bits	-	Gerencia	e
Manipula	Acessórios	Blutooth	!	Kaspersky	Internet	Security	2010	Final	-	Uma	das	Melhores	Suites	para	Proteção	do	seu	PC	!	Morro	(microsoft	Secutity	Essentials)	v1.0.2140.0	-	Novo	Antivírus	da	Microsoft	!	O	Poder	Curativo	do	Limão	-	Como	Tratar	+de	40	Doenças	!	PhotoInstrument	v2.7	Build.251	-	Editor	e	Retocador	Profissional	de	Fotos	!	Revista
Info	Exame	-	Banco	de	Dados	VideoCharge	Full	v3.18.2.2	-	Super	Editor	de	Vídeos	!!!	WAPPRO	v5.0	+	Firm.	.Curso	Interativo	de	Google	Picasa	(1dvd)				Assista	70	videoaulas	do	curso	e	saiba	como	aproveitar	os	melhores	recursos	do				novo	Picasa.	.Machine	Wash	v.2.0	Plug-in	Vols	I,II,III,IV	for	Adobe	Photoshop	(1dvd)				Mega	acervo	contendo
centenas	de	plugins	profissionais	para	photoshop	!	.DRAGON	MEGA	DVD	2011	-	Abril	2011	(1dvd)				Um	espetacular	acervo	contendo	centenas	de	aplicativos	úteis	!				Todos	verificados	e	garantidos:	100%	livres	de	vírus!				Clique	aqui	e	veja	a	relação	de	ítens		.OcoMon	Versão	2.0RC6	Pt-Br	(1dvd)				Sistema	para	HELP	DESK.	.Pacotão	Técnica	Vocal
2011	(1dvd)				>Técnica	Vocal	com	Ton	Carfi	-	Curso	Completo:						Vários	exercícios	de	técnica	vocal.	Mostra	Prédios	em	3D	e				Terreno	3D	como	no	Google	Maps,	além	de	contar	com	o	revolucionário				TTS	(fala	os	nomes	das	ruas	que	o	motorista	tem	que	virar).	Segundo	o	produtor	Michael	Bicks,	"o	programa	foi							criado	para	mostrar	a	pior
perspectiva	para	a	civilização	humana.	Depois	aprenda	a	montar	de	forma	correta	e				simples.							dvd.1	-	É	Campeão	(	Copa	do	Brasil	de	2006	)							dvd.2	-	Conte	Comigo	Mengão	(	Carioca	2007	)							dvd.3	-	Vamos	Flamengo	(	Carioca	2008	)				PORNÔS:				.Brasileirinhas	2	x	1	(1dvd)							"Agatha	Meirelles"	&	"Coroa	Nota	1000".	Não	há	limitações	de
geometrias	tri-				dimensionais	e	estão	disponíveis	elementos	realísticos	que	fornecem	de	forma				visual	e	imediata	detalhes	como	espessuras	de	paredes,	janelas,	lajes,				implementação	de	caixilhos	e	molduras	de	janelas	e	ainda	permitem	uma	excelente				visualização	de	áreas	e	volumes.	Recomendado	para	pequenos	e	médios	comércios,	escritórios,
associações				e	outros!	.Medical	Calendar	v5.2	-	Agendador	para	Médicos	(1dvd)				Medical	Calendar	é	um	agendador	para	médicos,	que	será	útil	tanto	para	um	único				doutor,	como	para	centros	médicos	completos.	.Consultorio	2009	(1cd)				Sistema	de	automação	e	gerenciamento	para	consultórios.	Principais	características:				Simulação	e	recursos
multimídia;	Apresentação	dos	movimentos	presentes	em				fenômenos	físico,	químicos,	biológicos,	etc;	Contextualização,	facilitando				assimilação	do	conteúdo;	A	interação	requerida	do	aluno	suscita	maior				motivação	e	participação	no	processo	de	aprendizagem;	Maior	controle	do				próprio	processo	de	aprendizagem	por	parte	do	aluno,	seguindo	um
rítmo	que				seja	condizente	com	sua	capacidade	de	aprender.	Eis	o	conteúdo:				DVD	1	______				Coleção	Sites	01;	Coleção	Sites	02;	Logos;	Templates	Diversos;	Arquivos	flash	.fla	.swf				DVD	2	______				77	Mil	Logo;	Coleção	Sites	03;	Logo	Flash	.fla	.Swf;	Sites	Flash	.fla	.swf;				Sites	e	Layout	photoshop	.psd				DVD	3	______				Clipart	CorelDraw	.crt;
Coleção	Banner,	Botões,	Icons;	Coleção	Boxdart;	Coleção				DeonixDesingn;	Coleção	PHP,	Java,	CGI;	Coleção	Tamplates	DreamWeaver				DVD	4	______				Coleção	Fotos;	Coleção	Tamplates	Premium;	Curso	Fotografia	Nacional	Geographic;				Templates	Diversos				DVD	5	______				Coleção	Sites	Flash	.fla	.swf				DVD	6	______				30.790	Fonts;	Coleção	Sites
Flash	.fla	.swf	PACK	482a	-APLICATIVOS	PC-	(1cd)	[a	lista	(em	verde)	abaixo	encontra-se	toda	em	1CD]	Avlan	Design	Animated	GIF	Producer	v4.1	-	Excelente	para	a	Criação	de	GIFs	Animadas	!	Earth	Alerts	2011.1.72	+	Portable	-	Monitora	Eventos	Naturais	ao	Redor	do	Mundo	!	EZ	Schem	v2.4.11	-	Aplicação	Profissional	para	a	Criação	de	Esquemas
Elétricos	Foto-Mosaik-Edda	5.8.0	ML	+	Portable	-	Crie	Mosaicos	Utilizando	as	Suas	Fotos	!	HDRSoft	Photomatix	Pro	4.0.2	Final	x86-x64	-	Software	Gráfico	Profissional	MaxIm	DL	Pro	Suite	v5.15	-	Software	para	Mapear	o	Céu	Noturno	Mindjet	Mind	Manager	9.1.157	-	Utilizado	na	Gestão	da	Informação	para	Criação	de	Mapas	Mentais	Moyea	Flash
Video	MX	Pro	v5.0.10.0	-	Auxilia	na	Publicação	de	Vídeos	no	Youtube	e	similares	!	Picture	Collage	Maker	Pro	2.5.4	Build	3297	-	Faça	Foto-Montagens	com	Suas	Fotos	!	Pizzicato	v3.5.3	-	Software	para	Notação	Musical	!	Print2Flash	v3.1	-	Converte	Qualquer	ítem	a	ser	Impresso	para	o	formato	FLASH	!	SilverFast	HDR	Studio	ColorServer	en-6.5.0r6	-
Software	Gráfico	Profissional	TMPGEnc	Video	Mastering	Works	5.0.5.32	-	Encoder,	Conversor,	Editor	de	Vídeos	e	Muito	Mais	!	VB	Decompiler	Pro	7.9	-	Gera	o	Código	Fonte	de	Arquivos	EXE,	DLL	ou	OCX	escritos	em	V.Basic	!	WinZip	15.0	Build	9334	-	(Des)Compactador	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.Um	Homem	Misterioso	-leg/dubl-	(1dvd)	*
FINAL	*	.Senna	-	O	Brasileiro.				GRÁTIS	>>	Você	leva	o	"Topocal	v2.0.48",	um	poderoso	software	de	TOPOGRAFIA	!!!	.StoneTRIP	ShiVa	Advanced	v1.7.0.0	(1dvd)				Plataforma	profissional	para	desenvolvimento,	em	tempo	real,	de	jogos	FPS,				plataforma,	adventures,	massive	RPG,	corrida	e	tiro	!	.Electric	Rain	Swift	3D	Products	(1dvd)				Uma	das
melhores	ferramentas	para	designers.	A	construção	de	uma	aplicação	é	intuitiva	e	simples	permitindo				que	tudo	seja	feito	em	design	!	COLETÂNEAS	-MP3-	.MP3	PACOTE	304	"Box	Modão	Sertanejo	2011"	(1cd)				Conteúdo:	Grandes	clássicos	do	Sertanejo	interpretados	pelos	novos	nomes				do	gênero.	Projeto	este	que	aponte	soluções,				reformas	e
rupturas	para	a	superação	dos	obstáculos	que	se	acumularam	ao	longo	da				história.	São	mais	de	10	horas	de	imagens,	remasterizadas	em	multi							canais,	com	possibilidade	de	surround	sound	e	stereo.	Com	ele,	o	usuário	registra	a	entrada	e	saída	dos	visitantes,				garantindo	segurança	para	o	prédio.	.Linux	Gamers	Live	Dvd	0.9.4	(1dvd)				Distro
LinuX-Gamers	tem	um	único	objetivo:	JOGOS!	Não	há	ferramentas	úteis,				aplicações	de	produtividade	e	nem	mesmo	navegadores	web.				O	TagComércio	é	uma	ótima	opção	para	auxiliar	sua	empresa!	.Transportadora	5	Plus	(1dvd)				O	software	Transportadora	5	Plus	é	um	sistema	bastante	completo	no	que	diz	respeito				ao	controle	de
transportadoras.	(1dvd)	.Nail'd	(c)	Deep	Silver	(1dvd)	.Darkstar	(c)	Parallax	Studio	(3dvds)	.DeathSpank	Thongs	Of	Virtue	(c)	EA	(1dvd)	.Reload	Target	Down	(c)	Mastiff	Games	(1dvd)	.Farming	Simulator	2011	(c)	Astragon	(1dvd)	.Chronicles	Of	Mystery	The	Legend	Of	The	Sacred	Treasure	(c)	City	Interactive	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.TechSmith
Camtasia	Studio	v7.1.0.1631	(1dvd)				Software	de	criação	de	vídeo,	que	permite	ao	usuário	desenvolver	tutoriais,				capturando	a	tela	do	computador.	Veja	um	pouco	do	que	é				possível	com	este	sistema:	Adicione	cores,	tamanhos,	quaisquer				especificações	que	desejar	em	seus	produtos,	podendo	inclusive	informar				um	acréscimo	no	valor	do
produto,	se	necessário.				Saiba	como	tudo	isso	aconteceu	pela	trajetória	pessoal	desses	cientistas	e				desfrute	do	prazer	de	novas	descobertas	que	podem	mudar	sua	vida.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.Desaparecidos	-NACIONAL-	(1dvd)	*	FINAL	*	.O	Gringo	Mais	Querido	do	Brasil	-NACIONAL-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Habemus	Papam	-leg/dubl-	(1dvd)	*
FINAL	*	.John	Carter	Entre	Dois	Mundos	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Footloose	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.O	Pacto	-	Seeking	Justice	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.O	Último	Dançarino	de	Mao	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Millennium	Os	Homens	que	não	Amavam	as	Mulheres	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Os	Nomes	do	Amor	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*
.Maré	Negra	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Catch	44	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Despertar	dos	Mortos	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Edwin	Boyd	A	Lenda	do	Crime	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Cão	Vermelho	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Albert	Nobbs	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.A	Mulher	de	Preto	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*				INFANTIL/EDUCACIONAL:
.Peixonauta	Vol.	Muito	chamavam				de	santo	e	outros	de	criminoso.	.Gemvision	Matrix	3D	v6.0	SR2	Update	2009.03.17	-	Jewelry	Design	Software	(1dvd)				Excelente	para	quem	trabalha	na	confecção	de	jóias	e	bijuterias	!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Transformers	2:	A	Vingança	dos	Derrotados	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Contos	do	Dia	das
Bruxas	-leg/dubl-	(1dvd)				CURSOS:				.Scrapbooking:	Desvendando	o	Mundo	do	Scrap	(c)	Coleção	Vitrine	do	Artesanato	(1dvd)							Este	DVD	te	convida	para	uma	fascinante	viagem	ao	mundo	do	Scrap.	Dúvida?	Mais	de	5200				páginas	coloridas	e	ilustradas.				Este	dicionário	pode	funcionar	como	um	apoio	didáctico	e	pedagógico	no	ensino/			
aprendizagem	da	Genética	e	da	Reprodução.	Saiba	mais				-	Apostilas	Digitais	de	todos	assuntos	em	engenharia	civil	e	arquitetura	em	PDF,				Normas	ABNT,	+	20.000	Projetos	Completos	em	DWG	para	estudos	de(Casas,	Sobrados,				Comércios,	Hospitais,	Estacionamentos,	etc);				-	E	todo	conteúdo	necessário	para	as	áreas	de	Engenharia	e
Arquitetura.	Aprenda	a	usar	os	programas	mais	modernos	e	entre				para	o	mundo	maravilhoso	das	três	dimensões.	NOVIDADES	#	03-Janeiro-2011	JOGOS	-PC-	.Precursors	(c)	Game	Factory	Interative	(2dvds)	.Heaven	(c)	Genesis	Works	(1dvd)	.Crimecraft	Bleedout	(c)	Vogster	(2dvds)	DIVERSOS	-PC-	.Pinnacle	Hollywood	FX	v5.2.48	+	3068	Effects	+
Bonus	(1dvd)	.Corel	WordPerfect	Office	X5	v15.0	(1dvd)	.Curso	Prático	de	Redes	-	Laércio	Vasconcelos	(1dvd)				Acabou	o	mistério	das	redes!				Engloba	todo	o	conteúdo	do	curso	de	REDES	ministrado	em	sala	de	aula	por	Laércio				Vasconcelos.	Plugue-se	nessa	história!	.Quatro	Tipos	de	Meditação	-	Dr.	Brian	Weiss	[MP3]	(1cd)				A	meditação	é	a	arte
ou	técnica	de	serenar	a	mente,	de	estancar	o	"palrar"				infindável	que	normamente	assola	a	nossa	consciência.	Alguns	moradores	vão	começar	a	considerar	Dimas	um	curandeiro;				outros,	um	assassino.	Pode-se	também	recuperar	dados	de	telefones				celulares,	e	você	vai	encontrar	um	programa	para	restaurar	a	SMS,	números				de	telefone	do
cartão	SIM	e	um	programa	para	recuperar	os	pixels	"mortos"				de	monitores!	.Windows	7	PERFECTION	Netbook	Edition	x86	(1dvd)				Sistema	apropriado	para	NETBOOKS	e	PCs	antigos	!!!				Aplicativos	adicionados	automaticamente	durante	a	instalação:				Office	2003	Professional;	VLC	Media	Player;	UltraISO;	Firefox;	Foxit	Reader;				Cleaner;
Chrome;	Miranda	Fusion;	Mozila	Thunderbird;	Ms	Silverlight	4.0.	.Curso	Games	Total	(c)	Lucian0	August0	(3dvds)				Treinamento	completo	que	ensina	as	3	áreas	do	desenvolvimento	de	jogos	2D	e				3D	para	PC	e	XBOX	360,	inclusive	com	jogos	multiplayer.				REQUESÍTOS	PARA	O	CURSO:	Saber	testar	placa	de	computador	e	identificar				defeitos.
Contém	clipe	musical!	NOVIDADES	#	29-Maio-2011	JOGOS	-PC-	.Incognito	(c)	Magrathean	Technologies	(1dvd)	.Frozen	Synapse	(c)	Mode	7	(1dvd)	.The	Sims	3:	Gerações	(c)	Electronic	Arts	(2dvds)	.Naval	Warfare	(c)	Just	A	Game	(1dvd)	.Dirt	3	(c)	Codemasters	(2dvds)	.Naruto	Shippuden:	Dragon	Blade	Chronicles	-LUTA	3D-	(1dvd)	.3D	Minigolf	and
Crazy	Golf	(c)	Idigicon	Limited	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Audio	Programs	&	DJ	Collection	2011	(1dvd)				Uma	mega	coletânea	com	softwares	para	quem	trabalha	como	DJ	e	na				área	musical	!	Eis	o	conteúdo:				-Band	in	a	Box	2011	x86	+	Update	2011	Build	317				-djDecks	djDecks	DX	v1.00				-Magix	Samplitude	11	Producer	v11.5				-Mutech	Automated
Composer	System	v7.79				-Image-Line	Deckadance	v1.92	+	Club	Edition				-Stanton	MIX	v1.0.8	.Dicionário	Aurélio	Eletrônico	v7.0	-	Edição	Histórica	100	Anos	(1dvd)				A	nova	edição	do	Dicionário	Eletrônico	Aurélio,	disponibiliza	uma	série				de	recursos	para	melhor	entendimento	e	aplicação	das	regras	do	Acordo				Ortográfico	da	Língua	Portuguesa.
Corresponde	a	28	cds	na	sua				publicação	original,	todos	dentro	de	apenas	1	dvd	!				Formato	dos	Arquivos	que	compõe	este	acervo:	CDR	e	AI.	3.8	build	1173	-	Cliente	FTP	com	os	Recursos	do	IDM	!!!	FotoSlate	4	Photo	Print	Studio	build	146	-	Gerencie	a	Impressão	de	suas	Fotos	com	Muitos	Recursos	!!!	Free	Opener	1.4.0.0	-	Reconhece	e	Abre	mais
de	75	Formatos	Diferentes	de	Arquivos	!	FXhome	Photokey	5	Pro	-	Manipulação	de	Fotografias	com	Fundo	Verde	[	Chroma	Key	]	!	!	!	GoogleClean	3.7.109	Multilingual	Software	-	Limpa	Toda	a	Informação	que	as	Ferramentas	GOOGLE	Capturam	de	Você	!!!	Handy	Animated	Emoticons	v5.0	-	Insere	Emotions	Animados	e	Smileys	em	Seu	eMail	!



HDRsoft	Photomatix	v4.1.3	32-64b	-	Técnica	de	Várias	Imagens	Fundidas	Numa	Só	!	Hidden	Camera	250x1	v2.32	-	Monitora	e	Registra	TUDO	o	que	os	Seus	Empregados	(ou	Filhos)	Fazem	!!!	Hippo	Animator	1.4.4400	-	Crie	Animações	em	Flash	!	Internet	Download	Manager	6.10	Build	2	-	Gerenciador	e	Acelerador	de	Downloads	IRPF	2012	-	Software
para	a	Confecção	do	Imposto	de	Renda	2012	IsoBuster	Pro	v3.0	DC	20.04.2012	-	Grave	suas	ISOs	(	Qualquer	Formato	)	em	CD	ou	DVD	!	K-Lite	Codec	Pack	8.2.0	Mega	Eidion	-	Necessário	para	Carregar	os	Diversos	Formatos	de	Vídeo	!	KMPlayer	3.0.0.1441	Final	Pt-Br	Portable	-	Um	dos	Melhores	Players	de	Vídeo	!	LogoSmartz	v8.0	-	Criador	de
Logomarcas	MakeMe3d	v1.0.10.922	-	Converte	Filmes	para	3D	!	Manutenção	&	Conserto	de	Placas-Mãe	MixMeister	Fusion	V7.4.4	-	Aplicativo	de	Mixagem	para	DJs	!	Mp3nity	v2.2.016	-	Gerencie	e	Edite	seus	MP3	!	Nuclear	Coffee	Recover	Passwords	v1.0.0.18	-	Recupere	Todas	as	Suas	Senhas	!!!	Over	5,500	Smileys	-	Coletânea	dos	Famosos	Smileys
para	Você	Utilizar	nos	seus	Emails	e	Outros	Trabalhos	!	PowerISO	v5.1	Multilingual	-	Poderoso	e	Completo	Editor	de	ISOs	!	!	!	Protected	Storage	PassView	1.63	-	Veja	as	Senhas	Armazenadas	no	IE,	Outlook	e	MSN	!	Psrockola	4.3	-	Software	com	Suporte	a	Venda	de	Músicas	[	Jukebox	]	Sandboxie	v3.62	Multilingual	-	Instale	de	Forma	Segura	seus
Programas	!	System	Information	Pro	Br	v2012.03.26	Business	&	Technician's)	-	Tudo	sobre	Software	e	Hardware	do	seu	PC	!	TSplus	v3.30.00.30	-	Ativa	o	Terminal	Server	para	1.000	Conexões	Simultâneas	!	Vertus	Play	With	Pictures	1.0.9	Build	8530	Portable	-	Mixa	Fotos,	Adiciona	Efeitos	e	Muito	Mais	!	Windows	8	Wallpapers	collection	[HD]	WinISO
v6.1.0.4423	Multilingual	-	Editor	e	Criador	de	arquivos	ISOs	Winrar	v4.11	(x86	&	x64)	Final	PT-BR	Corporate	Edition	-	(Des)Compactador	NOVIDADES	#	22-Abril-2012	JOGOS	-PC-	.Sniper	Elite	V2	(c)	505	Games	(1dvd)	.The	Witcher	2	Assassins	of	Kings	Enhanced	Editon	(c)	Projekt	RED	(4dvds)	.Insanely	Twisted	Shadow	Planet	(c)	Fuelcell	Games
(1dvd)	.Blades	of	Time	(c)	Konami	(1dvd)	.Botanicula	(c)	Amanita	Design	(1dvd)	.Kingdoms	of	Amalur	Reckoning	-	Teeth	of	Naros	(c)	EA	Games	(1dvd)	.Pole	Position	2012	(c)	Kalypso	Media	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Autodesk	Simulation	Mechanical	2013	(1dvd)	.Autodesk	Simulation	Multiphysics	2013	(1dvd)	.Autodesk	Quantity	TAKEOFF	2013	(1dvd)
.MainConcept	Codec	Suite	5	Plug-in	for	Adobe	Premiere	Pro	CS5	(v.	É	uma	super	produção	que	atrai				a	todas	as	idades	e	oferce	educação	espiritual	e	entretenimento.	Dessa	forma	é				possível	comparar	o	custo	da	prescrição	entre	as	diversas	alternativas	de	tratamento.	Divirta-se	com	a	dupla	mais	engraçada	do	Brasil	!	.Patati	Patatá	-	Coleção	6
DVDs	(6dvds)				Uma	coleção	de	6	DVDs	com	o	melhor	da	dupla	de	palhaços	mais	amados	pela	criançada,				Patati	e	Patatá	são	uma	verdadeira	explosão	de	alegria	com	sua	letras	musicais,				trazendo	diversão,	educação	e	conscientização	para	nossas	crianças.	SoftOnPc	Universal	Maps	Downloader	v5.6	-	Download	de	Mapas	do	Google,	Yahoo	e
Microsoft!	Speccy	v1.00.066	-	Informa‡äes	Completas	sobre	o	Hardware	e	Software	de	seu	PC	!	SwiftDog	GameHike	v1.12.7.2009	-	Otimiza	o	Desempenho	de	Seu	PC	para	Jogos	!	SwiftDog	GameThrust	v1.12.7.2009	-	Otimiza	seu	PC	e	Conexão	de	Internet	!	NOVIDADES	#	13-Dezembro-2009	JOGOS	-PC-	.East	India	Company:	Battle	of	Trafalgar	(c)
Paradox	Interactive	(1dvd)	.Edelweiss	(c)	MangaGamer	USA	(1dvd)	.GREED	-	Black	Border	(c)	Clockstone	(1dvd)	.Project	Fashion	(c)	Lexis	Numerique	(1dvd)	.Treasure	Island	(c)	DreamCatcher	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Adobe	ColdFusion	Enterprise	9.0	English	2009	(1dvd)	.SmartSound	SonicFire	Pro	v5.5.1	Scoring	Network	Edition	(1dvd)	.AutoData
2009	v3.24	(1dvd)				Base	de	dados	a	respeito	de	serviços	e	reparos	em	todos	os	modelos	de	carros,				motos	e	utilitários.				Eis	o	conteúdo:	DiscMenu	v2.1.01;	SlideShow	Ultimate	v7.5.05;				Earth	Pilot	for	SlideShow	v7.1.01;	Multimediawerkstatt	v2.4.03;				PhotoAlbum	v3.0.05;	ScreenShow	v4.5.05;	WebShow	v3.2.08.	Além	de	permitir	a	criação	de
divisões				de	turmas	em	grupos,	horários	quinzenais,	a	reunião	turmas	em	uma	aula	ou	ter	mais				de	um	professor	para	uma	aula.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Príncipe	da	Pérsia:	As	Areias	do	Tempo	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	NOVIDADES	#	15-Agosto-2010	JOGOS	-PC-	.King	Of	Fighters	Forever	2010	(1dvd)	.Rig	N	Roll	(c)	Valuesoft	(1dvd)
.BlazBlue:	Calamity	Trigger	(c)	Arc	System	Works	(2dvds)	.Victoria	II	+	Lament	for	the	Queen	[DLC]	(c)	Paradox	Interactive	(2dvds)	.Chicken	Little	Ace	in	Action	(c)	Disney	(1dvd)	.Terrorist	Takedown	3	(c)	City	Interactive	(1dvd)	.Dance!	It's	your	Stage	(c)	dtp	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Steinberg	Cubase	v5.1.2	(1dvd)	.Curso	De	Japonês	-	Entendendo,
Exercitando	E	Falando	(1dvd)	.Curso	info	101	Dicas	de	Photoshop	(1dvd)	.Hirens	BootCD	11.0	(1cd)	.Adobe	CS5	Encore	Library	Content	(1dvd)				Neste	DVD,	ausente	da	suite	da	adobe,	temos	dvd	menus,	botões	e	outros	elementos				básicos.	.Como	Vender	Mais	e	Atingir	o	Sucesso	em	Vendas	–	Paulo	Angelim	(1dvd)				Paulo	Angelim	é	reconhecido
nacionalmente	como	um	dos	maiores	palestrantes				nas	áreas	de	Vendas	e	Marketing.				E	muito	mais!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.A	Rede	Social	[	The	Social	Network	]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.Enterrado	Vivo	[	Buried	]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.Solomon	Kane	–	O	Caçador	de	Demônios	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.Um	Mundo	Novo	[	Riverworld
]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.Wall	Street	2:	O	Dinheiro	Nunca	Dorme	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				DOCUMENTÁRIOS	E	SIMILARES:	.Rio	In	HD	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				Que	o	Rio	de	Janeiro	continua	lindo,	não	é	novidade.	Temp.	(1dvd)	.RayCity	(c)	EA's	Seoul	Studio	(1dvd)	.The	Settlers	7:	Paths	to	a	Kingdom	(c)	Ubisoft	(2dvds)	.G.B.R.	Special
Commando	Unit	(c)	Xing	Interactive	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.3D	World	Atlas	Portable	2010	+	Bonus	Re-Pack	(1dvd)	.MAGIX	Samplitude	Producer	11	(1dvd)	.EViews	(c)	v7.0.0.1	Enterprise	Edition	(1dvd)	.Portable	Web	Studio	5.0.18	(1dvd)				Super	ferramenta	para	construção	de	sites	com	diversos	recursos				gráficos	e	efeitos.	Cada	um	tratando	de	um
Filósofo,							começamdo	em	Sócrates	e	terminando	em	Nietzsche.				FILMES	E	OUTROS:				.Controle	Absoluto	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*				.Corrida	Mortal	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	PACK	470a	-APLICATIVOS	PC-	(1cd)	[a	lista	(em	verde)	abaixo	encontra-se	toda	em	1CD]	Ace	Mega	Codecs	Professinal	Pack	v6.03	-	Atualize	o	Windows	com	CODECS
de	Áudio/Vídeo	!	Ad	Aware	Pro	Anniversary	Edition	2009	-	Ótimo	programa	para	pragas	no	PC	!	Antamedia	Internet	Caffe	5.4	-	Excelente	gerenciador	de	Lan	&	CyberCafe	!	Bonecos	De	Papel	Cubeecraft	-	Excelente	Passa-tempo	!	ClubDJ	Pro	C3	3.0.2.5	-	Transforme-se	num	Super	DJ	!	ComboFix	-	Excelente	para	Remover	Infecções	do	seu	Windows	!
Como	Consertar	um	Pixel	Morto	de	seu	Monitor	LCD	!	Como	Traduzir	um	Programa	e	Criar	um	Patch	-	Aprenda	a	traduzir	Software	!	Devart	(all	.NET	Components)	-	Acessórios	para	Oracle,	SQL,	Interbase,	Firebird	e	outros	!	eBoostr	2.0.2	build	424	-	Permite	a	Utilização	de	HD	ou	Memória	Flash	para	Otimização	do	Cache	!	FirefoxMokafoo	-	O
Navegador	FireFox	Super	Turbinado	!	Global	Mapper	v10.02	-	Engenharia	-	Topografia	Google	Site	Map	Maker	2009	-	Crie	um	Mapa	Automaticamente	para	o	seu	Site	!	IVS	3D	Fledermaus	Pro	v6.7.0i.445	-	Engenharia	O	Hipnotismo	-	Psicologia,	Técnica	e	Aplicação	Outlook	Email	Address	Extractor	v1.5	-	Extrai	Emails	da	base	de	Dados	do	Outlook	!
PC	Login	Now	2.0	-	Redefina	todas	as	Senhas	do	seu	Windows	!	Show	Kit	v2.1.1	-	Crie	Sites,	Apresentações,	Intros	em	Flash	!	SoftPerfect	Bandwidth	Manager	2.7	-	Gerenciamento	de	Redes	Completo	!	SpeederXP	v1.60	-	Acelera	as	Taxas	de	Download	do	Windows...	Disponível	tb	a	versão	java	para				desenvolvedores.				Indicado	para	acadêmicos	e
profissionais	do	Direito.	Misturando	episódios	dramáticos	com	depoimentos	de							alguns	dos	autores	e	professores	mais	conhecidos	na	área	de	bem-estar,	o							filme	lhe	ensinará	como	curar	suas	feridas	emocionais	e	psicológicas	e							assim	curar	sua	vida.	O	dvd	ainda	possui	um	curso				completo	de	Hardware	e	diversas	apostilas	referentes	a
motocicletas.	É	um	super	Curso	com	32	CD´s.	Ao	adquirir	o	sistema				o	cliente	recebe	garantia	total	e	suporte	gratuito.	Waldo	Vieira	no	qual	são				apresentados	e	debatidos	os	verbetes	em	construção	da	Enciclopédia				da	Conscienciologia.				Aula	08:	Editando	Sidebar	em	Toda	Loja.				Nele	o	profissional	das	áreas	eletro-mecânica	encontrará
informações,	instruções	e				dicas	que	irá	ajudá-lo	a	compreender	a	funcionalidade,	a	praticidade	e	a	facilidade				para	execução	de	serviços	automotivos.	O	Software	de	gestão	para	micro	e	pequenas				empresas	possui	cadastro	de	clientes,	fornecedores	e	funcionário;	controle	de				estoque	de	produtos,	compras,	vendas	normal	e	rápida	(balcão,	além
de	caixa				diário	e	contas	bancárias.	.First	Aid	Kit	-	Parental	Control	13in1	(AIO)	(1cd)				Super	coletânea	com	13	programas	para	monitoramento	(MSN,	teclas				pressionadas,	endereços	visitados,	etc)	e	bloqueio	de	conteúdo	!!!	.EPLAN	Electric	P8	1.7.12	-PORTUGUÊS-	(1cd)				Criação	de	Projetos	Elétricos	completo	!	A	plataforma	fornece	as			
principais	funções	que	são	igualmente	necessárias	em	sistemas	CAE				para	engenharia	elétrica,	de	fluidos	ou	de	controle	de	processos–				combinadas	com	uma	ponte	exclusiva	para	a	engenharia	mecânica.	Vou	ensiná-los	a	configurar	de	forma	correta	o	virtualpc,				simulando	um	servidor	com	duas	placas	de	rede	para	que	vocês	possam	simular				a
entrada	da	rede	de	internet	em	uma	das	placas	virtuais	e	na	outra	a	saída				para	o	HUB(virtual).	.Como	Transformar	R$	12,00	em	R$	120.000,00	Mensais	(1dvd)				Uma	Lição	de	Vida,	Marketing	e	Vendas.	Tudo	fácil	de	pesquisar!				Photoshop,	Office,	Notebooks,	Smartphones	e	outros	oito	temas				reunidos	num	CD.				SHOWS:	.As	Mais	Tocadas
Janeiro	2012	-	dvd	Collection	(1dvd)				Depois	de	ser	a	compilação	internacional	mais	vendida	de	2011,				o	projeto	As	Mais	Tocadas	Janeiro	2012	chega	agora	em	DVD				com	os	videoclipes	das	músicas	que	fazem	sucesso	no				Youtube	e	nas	rádios	direcionadas	ao	público	jovem.	.LivIM	Imobiliária	2011.11.29	(1dvd)				O	LivIM	é	um	sistema	de	gestão
imobiliária	que	permite	o	gerenciamento	integrado				de	imóveis,	corretores,	atendimentos	e	clientes.	Não	requer	conhecimento	algum	de	programação.				O	SGC	realiza	um	gerenciamento	completo	de	sua	empresa	desde	o	operacional	ao				financeiro	sendo	esta	uma	ferramenta	indispensável	para	empresas	que	desejem				se	destacar	no	mercado.	It's
a	question	that	is	causing	huge	discussion	after	a	controversial	Sony	blog	talked	about	1080i	support	for	'nearly	HD'	sets.Currently,	to	qualify	as	HD	in	the	UK,	sets	must	be	720p	or	1080i,	with	so-called	Full	HD	or	True	HD	sets	having	1080p.HD	BurnoutSo	when	Burnout	Paradise	designer	Simon	Phipps	wrote	on	the	Sony	blog:	"Plus	heaps	more,
including:	1080i	support	for	PlayStation	3	owners	with	"almost	HD"	sets",	it	sparked	something	of	a	reaction."Really	appreciate	the	1080i	support,	but	calling	1080i	TVs	"almost	HD"	is	a	real	dumb	move-	just	because	you	don't	like	it	doesn't	make	it	a	real	HD	res.				O	agente	secreto	Peixonauta	vive	extraordinárias	aventuras	com	seus	melhores			
amigos,	Marina	e	o	macaco	adolescente	Zico.	LabVIEW				destina-se	a	solução	de	problemas,	acelera	a	produtividade	e	inova	continuamente				na	criação	e	implantação	de	sistemas	de	medição	e	controle.				Acompanha	diversos	softwares	extras:	Internet	Explorer	8,	Office	2007	BR,				Acrobate	Reader	BR,	FireFox,	Live	Messenger	8.5	BR	e	outros.
Carolina,	sem	ter	para	onde	ir,	começa	a				perambular	pelas	ruas,	onde	passa	por	perigos,	provações	e	aventuras.	Décadas	atrás,	na	mesma	cidade,	um	antigo	médico,				Otto,	também	despertou	amor	de	alguns	e	ódio	de	outros.	.Extensis	Suitcase	Fusion	3	v14.0.5.93	(1dvd)				Tipografia	sem	limites!	Encontre	a	melhor	opção	de	fonte	para	o	seu
trabalho	!	.Administração	Salão	Beleza	v1.2.02	(1dvd)				Programa	para	administração,	controle	e	gerenciamento	de	salão	de				beleza.	Melhor	que	LogMeIn	!!!	Themida	v2.0.3.0	Full	-	Criptografa	seus	EXEs	e	Evita	Engenharia	Reversa	!	Ti	Monitor	v1.5.17	-	Monitore	o	Uso	do	PC	e	da	Internet	!	TwistingPixels	Photo	ArtStudioPro	Bundle	v1.35	-	Crie
Incríveis	Efeitos	com	suas	Fotografias	!	WebcamMax	v5.1.0.6	+	Effects	Package!	-	Aplica	Incríveis	Efeitos	na	Webcam	em	Tempo	Real	!	WGA	Windows	Genuine	Advantage	Validation	v1.9.9.1	V2	-	Torna	o	seu	XP	ORIGINAL	!!!	NOVIDADES	#	19-Abril-2009	JOGOS	-PS2-	.Guitar	Hero:	Metallica	(c)	Activision	*NTSC/USA*	(1dvd)	>	PREÇO
DIFERENCIADO	<	.Falling	Stars	(c)	Agetec	*NTSC/USA*	(1dvd)	.Guilty	Gear	XX	Accent	Core	Plus	(c)	Aksys	Games	*NTSC/USA*	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.F1	Birlux	2009	(c)	Birlux	(1dvd)	*	TODAS	AS	ESCUDERIAS	ATUALIZADAS	!	.Codename	Panzers:	Cold	War	(c)	Atari	(2dvds)	.Professor	Heinz	Wolff's	GRAVITY	(c)	Deepsilver	(1dvd)	.Heroes	Of	Might	And
Magic	V	Tribes	Of	The	East	(c)	Ubisoft	(1dvd)	.DCS:	Black	Shark	(c)	Take	2	Interactive	(1dvd)	.Demigod	(c)	Stardock	(1dvd)	.Sudden	Attack	(c)	Level	Up!	(1dvd)	.Punch	N	Crunch	(c)	Foolscap	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Autodesk	3D	Studio	Max	v2010	32bits/64bits	(2dvds)	*COMPLETÍSSIMO*	.Microsoft	Office	2007	SP2	Enterprise	PT-BR	(1dvd)	.ILight
FieldView	v12	-	Simulador	Profissional	para	Engenheiros	(1cd)	.Autodesk	AutoCAD	v2010	32/64bits	*FULL	VERSION*	(1dvd)	.Criando	um	Site	no	Adobe	Fireworks	CS3	(c)	MxMasters	(1cd)	.O	Vencedor	Está	Só	(c)	Paulo	Coelho	*Audiobook*	(1cd)	.Microsoft	Office	Accounting	Professional	2009	(1cd)	.Super	Pacotão	DEVMEDIA	sobre	DOT	NET	[	+de
3Gb	de	Video	Aulas	]	(1dvd)	.Microsoft	Windows	XP	Home	Edition	Sp3	PT-BR	(1cd)	.Comida	que	Cuida	-	Pacientes	com	Câncer,	Cardíacos	e	Diabéticos	(1cd)				Essa	coleção	foi	lançada	com	o	intuito	de	ajudar	o	leitor-paciente	a	ter				uma	alimentação	mais	saudável	durante	o	tratamento.	NOVIDADES	#	15-Maio-2011	JOGOS	-Wii-	.Winning	Eleven
Playmaker	2011	(c)	Konami	(1dvd)	.Thor:	God	of	Thunder	(c)	Sega	(1dvd)	.Virtua	Tennis	4	(c)	Sega	(1dvd)	.Conduit	2	(c)	Sega	(1dvd)	.LEGO	Pirates	of	the	Caribbean	(c)	Disney	(1dvd)	.Man	Vs.	Wild	(c)	Crave	(1dvd)	.2010	Fifa	World	Cup	South	Africa	(c)	EA	Sports	(1dvd)	.Mario	Kart	(c)	Nintendo	(1dvd)	.Kung	Fu	Panda	(c)	Activision	(1dvd)	JOGOS	-PC-
.Lego	Pirates	of	the	Caribbean	(c)	Disney	Interactive	Studios	(2dvds)	.Battle	vs.	Descubra	a	melhor	posição	sexual	para	a	ejaculação	feminina.	.Broderbund	The	Print	Shop	v3.0	Pro	(1dvd)				Tenha	a	sua	própria	agência	de	criação	gráfica	em	casa	!!!				Suite	com	toneladas	de	fontes,	layouts,	cliparts	e	templates.	.Programa	Empresarial	2009	(1cd)			
Automatize	e	gerencie	sua	empresa	com	controle	de	vendas,	estoque,	financeiro,				clientes,	funcionários,	gerador	de	relatórios	e	mais.	Os	autores							relatam	nesse	artigo	o	trabalho	da	enfermeira	no	centro	cirúrgico,	ou							seja,	os	objetos	de	trabalho,	os	instrumentos,	o	produto	e	suas	finalidades.	O	segredo	da	Banca	de	David	que	é	reconhecida			
mundialmente,	foi	desvendado.	Ou	que	existem	em	uma	infinidade	de	mundos				paralelos.	A	produção	de	4horas	foi	rodada	na	Itália,	França	e	Espanha.	O	programa	viajou	pelo	país	para	tentar	explicar	um	fenômeno				descoberto	por	acaso	em	uma	fotografia.	O	Herói.	Sentiria	frio?	Conta	com	ferramentas				poderosas	de	edição,	sendo	que	os	usuários
novos	podem	criar	simulações				e	demos	de	tirar	o	fôlego!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.DOIS	FILMES	EM	1	-100%	DE	QUALIDADE-	[R5]	(1dvd)							São	eles:							>A	Invasão	-	Skyline	-leg-							>A	Lenda	dos	Guardiões	-leg/dubl-	NOVIDADES	#	19-Dezembro-2010	JOGOS	-PC-	.Crash	Time	4	-	The	Syndicate	(c)	Synetic	(1dvd)	.A.R.E.S.	Extinction
Agenda	(c)	ORiGO	Games	(1dvd)	.Starpoint	Gemini	(c)	LGM	Games	(1dvd)	.Guardians	Of	Graxia	(c)	Petroglyph	Games	(1dvd)	.Backyard	Sports	Sandlot	Sluggers	(c)	Atari	(1dvd)	.Star	Sentinel	Tactics	(c)	Tri	Synergy	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.MAGIX	Digital	DJ	v1.0	(1dvd)	.Vray	2	for	3D	Studio	Max	2011	32Bit	&	64Bit	(1dvd)	.Wolfram	Research
Mathematica	v8.0	(1dvd)	.Virtual	DJ	Pro	7	FULL	PACKAGE	(1dvd)	.Microsoft	WorldWide	Telescope	v2.7.19.1	-	Fantástico	Telescópio	Virtual	!	(1dvd)	.Novelas	Empreendedoras:	Boas	Vendas!	(c)	Sebrae	(1dvd)				A	série	Boas	Vendas!	aborda	um	conjunto	de	conhecimentos	específicos				relacionados	às	atividades	de	planejar,	organizar,	dirigir	e
controlar				os	negócios.	Pequeno	e	Leve	!	Ashampoo	Gadge	It	v1.0.0	-	Torne	o	seu	Desktop	mais	Funcional	e	Apresentável	!	Banco	de	Horas	-	Calcule	suas	Horas	Extras	sem	Dor	de	Cabeça	!	Capella	Scan	v7.0.09	-	Reconhecedor	de	Partituras	Escaneadas	!	DAEMON	Tools	Lite	v4.40.2	(with	SPTD	1.76)	+	Astroburn	Lite	1.4.0	-	Driver	Virtual	!
Dr.Batcher	2.1.5	-	Poderoso	Editor	de	Arquivos	BAT	com	Muitos	Recursos	!	DVD	X	Studios	CloneDVD	5.5.0.3	Multilingual	-	Cópia	de	DVDs	Protegidos	!	EASEUS	Partition	Master	v8.0.1	Pro	-	Excelente	Gerenciador	de	Partições	!	G.E.M.	v1.4	[PT-BR]	-	Gerador	de	Exercícios	Matemáticos	GeoGebra	v3.2.46.0	[PT-BR]	-	Software	para	o	Ensino	e
Aprendizagem	da	Matemática	!	Iden	CNS	Unlock	6.233	-	Software	para	Desbloqueio	de	Aparelhos	Nextel	Iden	Lab	Rss	23-2010	-	Manipula	Hardware	de	Aparelhos	Nextel	Iden	Pro	v7	-	Manipula	Hardware	de	Aparelhos	Nextel	Instalador	Offline	do	Windows	Live	Essentials	2011	Loterias	2011	-	Aumente	Suas	Chances	nas	Principais	Loterias	do	País	!
RedCrab	Calculator	3.30	-	Super	Calculadora	Científica	com	Editor	de	Fórmulas	!	TuneUp	Utilities	2011	v10.0.4010.20	-	Otimize	o	Desempenho	do	seu	PC	!	WinRAR	v3.93	+	v4	x86	e	x64	PT.BR	+	7zip	-	(Des)Compactadores	Atualizados	!	NOVIDADES	#	08-Maio-2011	JOGOS	-PC-	.The	Witcher	2:	Assassins	of	Kings	(c)	(2dvds)	.Section	8:	Prejudice	(c)
TimeGate	Studios	(2dvds)	.The	First	Templar	(c)	Kalypso	(1dvd)	.Mount	and	Blade	With	Fire	and	Sword	(c)	Paradox	Interactive	(1dvd)	.Drains	(c)	Pathea	(1dvd)	.Dead	Meets	Lead	(c)	Keldyn	Interactive	(1dvd)	.Samurai	II	Vengeance	(c)	MADFINGER	Games	(1dvd)	.Universe	Sandbox	(c)	Giant	Army	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Pacotão	Mercado	de	Ações	-
Equipe	Trader	(9dvds)				Aprenda	a	Operar	no	Mercado	de	Ações	!!!				São	9	Dvds	da	Coleção	Equipe	Trader:				•Introdução	e	Imersão	ao	Mercado	Financeiro				•Compro	ou	Vendo?	O	sonho	realmente				acabou.	.The	Beatles	-	Parte	1	-	1962-1964	(1dvd)				INCLUSO	NO	DVD:	The	Beatles	Remastered	-	Discografia	COMPLETA	em	MP3	!	!	!				Sinopse:			
DO	CAVERN	CLUB	PARA	A	INVASÃO	MUNDIAL!!				A	HISTÓRIA	DE	4	GÊNIOS	QUE	MUDARAM	A	HISTÓRIA!!!				DE	LIVERPOOL	E	HAMBURGO	PARA	A	BEATLEMANIA!!!				É	simplesmente	impossível	de	se	mensurar,	a	quantidade	de	material	que	já	foi				gravado,	filmado	e	impresso	sobre	os	Beatles.	Eis	o	conteúdo:				>	BRASFOOT	2009
REGISTRADO	!!!				>	New	Star	Soccer	3.16	(	traduzido	e	com	narração	do	Galvão	Bueno	!	)	.Cartas	Aéreas	do	Brasil	-	Flight	Simulator	Addon	(1dvd)				Pacotão	com	as	principais	cartas	aéreas	do	Brasil.							É	uma	técnica	simples,	em	que,	mediante	a	retirada	de	sangue	da	veia	e	a	aplicação							no	músculo,	ela	estimula	um	aumento	dos	macrófagos.			
A	temática	espírita	está	presente	na	nova	temporada	de	Histórias	Extraordinárias,	que				iniciou-se	este	ano.							História	Secreta	tem	um	novo	destino:	o	Brasil.	Já	em	São	Paulo,	passou	por	diversos				hospitais	psiquiátricos,	mas	hoje	é	médico	formado.	Criado	por	fãs,	o	jogo	tem	a	melhor				jogabilidade	já	desenvolvida	até	hoje.	No	volume	1,	contém	os
episódios:							Daniel	na	cova	dos	leões;	Daniel	no	palácio	do	rei;	A	estátua	de	ouro;							A	escritura	na	Parede.	Ensina	tanto	os	recursos	e	técnicas	disponíveis	no	programa,				como	os	conceitos	necessários	ao	seu	entendimento.				São	mais	de	6	mil	templates	e	220	mil	de	cliparts	!	.Android	[PAID]	TOP	Collection	2012	(1dvd)				Super	acervo	com
centenas	de	aplicativos/jogos	PAGOS	para				interfaces	que	se	utilizam	do	Android:	SmartPhones,	Tablets,	etc...	Reveja	os	quadros	mais	hilários	desses	dois	e	ainda	um	inédito	e				exclusivo	para	o	DVD.				Episódios:	A	Conspiração;	Golpe	de	Estado;	O	Escolhido.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.O	Discurso	do	Rei	[The	King's	Speech]	-leg/dubl-	(1dvd)	*
FINAL	*	.Santuário	[Sanctum]	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Paul	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Zé	Colméia	–	O	Filme	[Yogi	Bear]	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Atividade	Paranormal:	Tóquio	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Você	não	Conhece	Jack	[You	Don´t	Know	Jack]	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Lanterna	Verde:	Cavaleiros	Esmeralda	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL
*	.Cocoricó	-	Contar	Até	10	(1dvd)				CURSOS:	.Manutenção	de	Fonte	de	Computador	-	Luis	Carlos	Burgos	(1dvd)				Neste	curso,	elaborado	por	Luis	Carlos	Burgos,	você	aprenderá	como	funcionam,				como	se	realizam	os	testes	e	consertos	nas	fontes	de	alimentação	do	tipo	ATX				para	PCs.	Abordamos	as	fontes	genéricas	e	reais	(de	melhor	qualidade).
NOVIDADES	#	14-Agosto-2011	JOGOS	-PC-	.Driving	Simulator	2011	(c)	Excalibur	Publishing	Limited	(1dvd)	.Bikini	Karate	Babes	2:	Warriors	of	Elysia	(c)	Creative	Edge	Studios	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.OriginLab	OriginPro	v8.5.1	SR2	(1dvd)				Um	poderoso	pacote	para	análise	de	dados	científicos!	.Wondershare	LiveBoot	2012	v7.0.1	(1dvd)				O
Wondershare	LiveBoot	2012	é	um	aplicativo	que	vem	para	tentar	salvar				seu	computador	quando	todas	as	esperanças	parecem	estar	perdidas.	.Curso	de	Inglês	-	BBC	English	Plus	Interactive	(1dvd)				A	Nova	Série	de	30cds	totalmente	convertida	para	apenas	1dvd	!!!				Este	material,	ao	contrário	do	primeiro,	é	indicado	para	instalação				no	PC,	pois	é
composto	das	seguintes	características:				•	Explicações	gramaticais	em	português				•	Exercícios	interativos				•	Vocabulário	com	pronúncia	das	palavras				•	Videos				•	Explicação	em	áudio				Cada	CD	é	organizado	em	oito	seções	com	aulas	em	vídeo,	em	texto	e				em	áudio	mp3,	exercícios	interativos,	testes,	vocabulário,	índice				de	explicações	e
resultados.	Peritos	analisaram	a	suposta				prova	e	a	conclusão	surpreende.	.H&M	StudioLine	Collection	v3.60.0.0	Multilingual	(1cd)				Suite	super	completa	para	edição	e	grenciamento	de	imagens	e	um	fantástico				criador	de	sites	com	vários	recursos!	Não	precisa	conhecimento	algum!	Eis:				Photo	Basic	3	v3.60;	Photo	Classic	3	Plus	v3.60;	Web
v3.60;	DigitalXpress	v3.60	.Curso	de	CMMI-DEV	v1.2	(1dvd)				O	CMMI-DEV	(CMMI®	for	Development)	é	um	modelo	de	referência	que	contém	práticas				(Genéricas	ou	Específicas)	necessárias	à	maturidade	da	organização.	Uma	extensão	do	volume	2	do	curso,	contém	diversas				melhorias	como	o	desenvolvimento	de	um	site	bonito,	moderno	e
profissional.	.SISCartuchos	PRO	v1.2.3	-	Administração	de	Recargas	de	Cartuchos	(1cd)				Sistema	líder	para	administração	de	recargas	de	cartuchos	de	tinta	e				toners.				Patrícia	desencarnou	aos	dezenove	anos,	de	forma	tranquila:	foi	como	dormir				e	acordar	no	plano	espiritual,	entre	amigos.	de	Figueredo.	Documentário							desenvolvido	com
cenas	cortadas	do	Living	With	Michael	Jackson	(A	vida							íntima	de	Michael	Jackson).	Pode	ser				utilizado	por	empresas	que	utilizem	sistemas	de	até	dez	níveis	de	profundidade				sem	ou	com	limite	de	lateralidade.	.Virtual	Sex	Games	Compilation	(1dvd)				São	5	jogos	super	excitantes	para	sua	diversão...	Nanci	Azevedo,	apresenta	exercícios	de
estimulação	mental,				testes	para	identificar	o	perfil	de	aprendizado,	e	as	principais				deficiências	que	podem	prejudicar	a	atenção,	concentração	ou	a				memória.	O	professor	Sedenilson	Machado	também	irá				explicar	como	deve	ser	o	seu	comportamento	durante	uma	entrevista	de	emprego,				ou	com	um	possível	cliente.	.Scrapbook	Package	3x1
(1dvd)				Crie	fantásticos	scrapbooks!	Inclui	super	coletânea	de	fontes	TTF!				Eis	o	conteúdo:				IndigoRose	Scrapbook	MAX!	v1.0.6.1				Scrapbook	Flair	2				500	Scrapbook	Fonts	.Gerenciamento	de	Projetos	no	PROJECT	(1dvd)				-Formatação	de	projetos				-Interface	e	ferramentas				-Teoria	de	Projetos				-Controle	de	Datas				-Gestão	de	Recursos				-113
modelos	prontos	em	Project.				É	possível	fazer	uma	previsão	sobre	o	seu	caixa	e	sobre	suas	contas	bancárias				simulando	uma	previsão	do	saldo	diariamente.				-	São	mais	300.000	(mil)	Arquivos.	NOVIDADES	#	27-Maio-2012	JOGOS	-PC-	.Alan	Wake's	American	Nightmare	(c)	Remedy	Entertainment	(1dvd)	.DiRT	Showdown	(c)	Codemasters	(1dvd)
.Iron	Front:	Liberation	1944	(c)	Deep	Silver	(2dvds)	.Stronghold	3	Blackstaff	DLC	(c)	Firefly	Studios	(1dvd)	.The	11th	Hour	(c)	DotEMU	(1dvd)	.The	7th	Guest	(c)	Trilobyte	(1dvd)	.Resident	Evil:	Operation	Raccoon	City	-	DLC	Pack	(1dvd)				Conteúdo	deste	DVD:				Elite	Weapons	Pack				Classic	Weapons	Pack				Power	Weapons	Pack				Renegade	Weapons
Pack				USS	Wolfpack	Uniforms				Echo	Six	Prologue	Mission	DIVERSOS	-PC-	.CD	INFO	2012	(1dvd)				O	CD	INFO	2012	traz	todas	as	edições	da	revista	dos	últimos	dois	anos	num				formato	superprático	para	ler,	pesquisar	e	guardar.	O	Código-fonte,	a	receita	do	software,							não	é	disponibilizado,	o	que	impossibilita	o	acesso	para	consulta	ou						
alteração	dos	programas.	São	3Gb	de	acervo	!	.Video	Aula	Windows	Server	2008	(1dvd)				Crie	Seu	Servidor	em	menos	02	horas	!	Qualidade:	HD	–	1280	*	720	!				Configurações	iniciais	do	Servidor;	Instalação	e	configuração	do	Active	Directory;				Active	Directory	–	Unidade	Organizacional,	Criação	de	Usuários;	Como	ingressar	uma				Estação	de
Trabalho	no	Servidor;	Grupos	de	Usuários	no	AD	(	Active	Directory	);				GPO	–	Introdução	a	Políticas	de	grupo	e	alteração	de	usuário;	Servidor	de	Arquivos;				Servidor	de	Arquivos	–	Compartilhamento	Avançado;	Servidor	DHCP;	Reserva	de	domínio				no	Servidor	DHCP.				Os	arquivos	seguem	a	ordem	cronológica	das	aulas.	.Sony	Vegas	Total	(c)
Lucian0	August0	(1dvd)				O	Vegas	é	um	software	de	edição	não	linear	da	Sony	que	combina	edição				de	vídeo	em	tempo	real	de	alta	qualidade	e	fidelidade	com	manipulação				de	áudio	além	de	estéreo	em	5.1	surround	para	Home	Theater	ou	Cinema,				tanto	em	AC3	(Dolby	Digital)	quanto	DTS.	.ORSE	-	Versão	1.1.4.13	(1dvd)				Poderoso	software	para
orçamento	de	obras!	É	um	programa	completo,	dotado	de				características	e	funcionalidades	encontradas	nos	softwares	comerciais	similares				e	algumas	exclusivas.	Não	adianta	procurar,				esse	material	você	só	encontra	aqui	na	Dragon!	São	3	horas	de	poemas	!	Eis	o				conteúdo:				*	Augusto	dos	Anjos	-	Poemas	>>	Edição,	seleção	de	texto	e
organização:				Paulinho	Lima	e	Othon	Bastos				*	Fernando	Pessoa	-	Poemas	>>	Edição,	seleção	de	texto	e	organização:	Paulo	Autran				*	Vinícius	de	Moraes	-	Poemas	>>	Edição,	seleção	de	texto	e	organização:	Odete	Lara	.Pacotão	Adobe	Design	2012	PORTUGUÊS	(1dvd)				Composto	das	versões	mais	recentes,	e	em	Pt-Br,	dos	seguintes	produtos:			
Adobe	Flash	Professional	CS5.5	(v	11.5.0)	Pt-Br				Adobe	Dreamweaver	CS5.5	(v	11.5)	Pt-Br				Adobe	PhotoShop	CS5.1	Extended	v	12.1	Pt-Br	.Mimaki	FineCut	v7.0.1	for	CorelDRAW	Multilanguage	(1dvd)				Ferramenta	indispensável	para	quem	utiliza	plotter	e	Coreldraw	!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.J.	Altere	Icones	de	Pastas	e	Arquivos	!	Derive
6.1	Full	-	Resolva	Problemas	Matemáticos	de	Qualquer	Tipo	!	EasyFlyerCreator	v3.0	-	Excelente	Criador	de	Panfletos	!	Filter	Forge	v2	Pro	-	Plugin	para	Efeitos	Visuais	no	Seu	Photoshop	!	FlipBook	Creator	Professional	v1.4.0	-	A	mais	Poderosa	Ferramenta	para	a	Criação	de	FlipAlbuns	!	Format	Factory	2.70	Br	-	Coversor	de	Audio	e	Video	GameMaker
for	HTML5	v1.0.145	-	Desenvolva	Jogos	para	PC	e	Dispositivos	Móveis	!	Hackman	Suite	Pro	v9.20	-	Suite	de	Ferramentas	para	Hacker-	Hex	Editor,	Disassembler	e	outras	!	IE	PassView	v1.26	-	Mostra	TODAS	as	Senhas	Ocultas	no	Internet	Explorer	!	Kurupira	Webfilter	-	Bloqueador	de	Conteúdo	Premium	Clock	v2.65	-	Adicione	Relógios,	Calendários,
Wallpapers,	etc.	.Linux	Educacional	4.0	(1dvd)				O	Linux	Educacional	tem	como	objetivo	facilitar	a	utilização	de	software				livre	em	ambientes	de	informática	voltados	para	a	educação,	proporcionando				aos	técnicos,	professores	e	alunos	uma	maior	liberdade	de	personalização				do	ambiente.	Esta	série	de				quatro	horas	baseada	no	livro	escrito	pelo
renomado	físico	e	aclamado	autor				Brian	Greene,	vai	levar-nos	aos	limites	da	física	para	ver	como	cientistas				estão	montando	a	maior	imagem	até	agora	do	espaço,	do	tempo	e	do	universo.				DOCUMENTÁRIOS	E	SIMILARES:	.Guia	Para	Amantes	-	The	Lovres´	Guide	-leg-	(1dvd)	*	FINAL	*				É	o	guia	definitivo	para	uma	vida	amorosa	feliz	e	bem-
sucedida.	Acompanha	acervo	com	+de	50.000				artes	para	bordado	!	Funciona	no	XP,	7	32bits	e	7	64bits.	Depois	de				mais	de	um	século	de	sua	primeira	publicação	nos	Estados	Unidos,	o	livro	inspirador	da				obra	O	Segredo,	de	Rhonda	Byrne,	está	de	volta	numa	edição	completamente	revisada.	Você	vai	conhecer	a	inédita	fórmula	do	taxímetro,	que			
indica	onde	se	perde	dinheiro	e	quais	são	as	ações	para	ganhar	dinheiro	para				valer.				Aula	07:	Considerações	finais,	newsletter	e	promoções.	Um	inestimável	acervo	sobre	o	universo	das				ciências	da	mente.	NOVIDADES	#	29-Março-2009	JOGOS	-PS2-	.Monsters	vs	Aliens	(c)	Activision	*NTSC/USA*	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.Warcraft	3	Defense	of	the
Ancients	(1dvd)	.Frets	on	Fire	Rock	Band	2	PC	Edition	(1dvd)	.Wheelman	(c)	Midway	(2dvds)	.Death	Track:	Resurrection	(c)	1C	Publishing	(1dvd)	.Women's	Murder	Club:	A	Darker	Shade	of	Grey	(c)	Bigfish	Games	(1dvd)	.Wanted	Weapons	Of	Fate	(c)	Warner	(1dvd)	.Dark	Sector	(c)	Aspyr	Media	(2dvds)	*VERSÃO	REALMENTE	DEFINITIVA*	.Monsters
vs	Aliens	(c)	Activision	(2dvds)	.Barbie	Fashion	Show:	An	Eye	for	Style	(1dvd)	.Stormrise	(c)	Sega	(1dvd)	.Ellen	Whitaker's	Horse	Life	(c)	Deep	Silver	(1dvd)	.My	Make-Up	(c)	Oxygen	Interactive	(1cd)	.Spirit	of	Wandering	(c)	PAS	Consulting	(1cd)	DIVERSOS	-PC-	.Curso	Info	Exame	#	Como	Ficar	Bem	No	Youtube	(1cd)	.Dicionário	de	Imagens
Multilingue	Interativo	v1.0	(c)	Eurotalk	(1cd)	.Hiren's	Boot	CD	9.8	-	Reparos	de	hardware,	software	e	muito	mais!	(1cd)	.J2me	Conectando	com	Banco	de	Dados	em	Servidor	Web	(c)	Informaticon	(1dvd)	.Autodesk	AutoCAD	v2010	(c)	Autodesk	Inc.	Angelim	tem	vários	artigos	publicados	nas				revistas	Exame,	Você	S/A	entre	outras.				FILMES	E
OUTROS:				.Operação	Valquíria	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.O	Pastor	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Dias	e	Noites	-nacional-	(1dvd)	*FINAL*				.Sonâmbulos	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Marley	e	Eu	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Eureka	-	O	Filme	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				CURSOS:				.Video	Aula	Enfermagem:	Como	Funciona	o	Centro	Cirúrgico	(1dvd)
						Saiba	tudo	sobre	o	Centro	Cirúrgico	e	suas	funcionalidades.				Este	abrange	os	seguintes	assuntos:				-	O	que	são	opções				-	Como	negociar	opções				-	Fatores	que	influenciam	os	preços	das	opções				-	Características	do	bom	operador	de	bolsa				-	Controle	de	risco	-	básico				NOVIDADES	#	06-Junho-2010	JOGOS	-PS2-	.Syphon	Filter:	Logan's
Shadow	(c)	Sony	(1dvd)	*NTSC/USA*	JOGOS	-PC-	.The	Sims	3:	Ambitions	(c)	EA	(1dvd)	.Alien	Breed	Impact	(c)	Team17	(1dvd)	.AGON	From	Lapland	to	Madagascar	(c)	Private	Moon	Studios	(1dvd)	.Pinball	Fantasies	Deluxe	(c)	21st	Century	Entertainment	(1dvd)	.Rybka	4	(c)	RybkaChess	(1dvd)	.German	Truck	Simulator	(c)	SCS	(1dvd)	.Mining	and
Tunneling	Simulator	(c)	Astragon	(1dvd)	.Handball	Simulator	European	Tournament	2010	(c)	Astragon	(1dvd)	.Just	Cause	2	(c)	Eidos	:	Black	Market	"Boom"	&	"Aerial	Pack"	DLC	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.TurboFLOORPLAN	3D	Home	Landscape	Pro	v15	(1dvd)	.OnOne	PhotoFrame	4.5.1	Professional	(1dvd)	.Décoshow	v1.1.9.1	(1dvd)				Decore	a	casa	dos
seus	sonhos	com	este	software	que	traz	cores	e	texturas				infinitas	para	o	seu	projeto.	.Curso	em	DVD	-	Investindo	na	Bolsa	de	Valores	Através	da	Análise	Fundamentalista	(1dvd)				Você	está	operando	no	mercado	de	ações	e	fica	em	dúvida	sobre	quais	empresas	comprar?	PACK	485a	-APLICATIVOS	PC-	(1cd)	[a	lista	(em	verde)	abaixo	encontra-se	toda
em	1CD]	Active	Partition	Recovery	Enterprise	v6.0.0.1	-	Recuperador	de	Partições	e	Discos	Lógicos!	Application	Builder	v5.6.0.583	Enterprise	-	Desenvolva	Aplicações	Sem	Conhecimento	Algum	!	Artweaver	Plus	v2.03.536	-	Super	Editor	de	Imagens.	Assim,	o	usuário	poupa	tempo,				economiza	esforços	e,	de	quebra,	mantém	o	computador	tinindo.			
Números	de	vias	a	imprimir	configurável.	.Blogs	&	Sites	-	Temas	&	Templates	(1cd)				Acervo	Profissional	para	criação	de	sites	e	blogs.	Possui	controles	para	comissão	de	técnicos,	orçamentos	e	vendas.	DeMille,	realizada	em	1956,				do	épico	Os	Dez	Mandamentos.	Facilmente	esses	dados	são	resgatados.				*	Cadastros	de	fornecedores,	categoria	de
produtos,	grades	e	kits	de	produtos.	Aprenda	a	resolver	esta	questão				Tática	de	automotivação				Apresentação	do	programa	desenvolvido	por	João	Nicolau	Carvalho				A	descoberta	do	seu	processo	de	aprendizagem				Técnica	para	aumentar	a	concentração	e	estimular	a	imaginação				Prática	de	visualização	para	desenvolver	motivação	pela
aprendizagem	.Curso	de	Efeitos	Digitais	(c)	MxCursos	(1dvd)				Este	curso	trata	da	construção	de	elementos	e	efetivos	utilizando	as				duas	maiores	ferramentas	disponiveis	do	mercado	para	essa	tarefa:				PHOTOSHOP	E	O	ILLUSTRATOR.				SHOWS:				.Elas	Cantam	Roberto	2009	(1dvd)				.Legião	Urbana	e	Paralamas	Juntos	(1dvd)							Gravado	há	20
anos	no	lendário	Teatro	Fênix,este	especial	da	TV	Globo							foi	ao	ar	somente	uma	vez,	no	final	de	1988.	Acronis	Rescue	Media	2009				3.				O	jogo	é	a	sequência	de	Nightmare	House,	um	pack	de	mapas	de	horror	temático				para	Half-Life	2.	Excelente	aparência	e	repleto	de				programas	úteis,	esta	versão	foi	lançada	para	quem	precisa	do	que	é
necessário				ao	alcance	das	mãos,	ou	seja,	em	apenas	1	dvd	vc	tem	um	acervo	gigante	de				softwares	realmente	úteis,	tais	como	o	Ms	Office,	Nero,	PDF	Creator,	compacta				dores	e	muito	mais,	além	de	uma	mega	coletânea	de	drivers	e	ainda	um	editor				que	permite	a	vc	customizar	o	DVD	para	as	suas	necessídades	!	!	!	.Pacotão	de	Calculadoras
Científicas	e	Financeiras	(1dvd)				Conteúdo:	Calculadora	Financeira	hp12C	Platinum;	Calculadora	Gráfica	hp50g;				Calculadora	Gráfica	Casio	ClassPad	300;	Calculadora	Gráfica	Casio	FX-9960G	USB;				Calculadora	Gráfica	Casio	FX-9860G	SD;	Calculadora	Cientifíca	Casio	FX-3600P;				Calculadora	Científica	do	Windows	7;	Calculadora	Científica	VN-
500MS	e	VN-570MS;				Calculadora	Gráfica	TI-83	plus;	Calculadora	Financeira	hp10bII.				Programa	para	criar	e	editar	partituras	musicais	no	geral,	para	iniciantes	e	mestres.	Muito	do	que				acreditávamos	saber	sobre	nosso	universo	pode	estar	errado.	Original	para	Zinwell	G220	+	Cliente	TFTP	Windows	Live	Messenger	2009	Lite	-	Instalador	OFF-
LINE	!!!	xBaseView	Database	Explorer	v7.2	-	Visualize,	Edite	e	Converta	Formatos	de	Base	de	Dados	!	Xilisoft	Media	Toolkit	Ultimate	5.0.46.1113	-	Conversor,	Ripador	e	Criador	de	DVD	&	Áudio	!	NOVIDADES	#	26-JULHO-2009	JOGOS	-PC-	.Summer	Athletics	2009	(c)	DTP	(1dvd)	.G-Force	(c)	Disney	Interactive	(1dvd)	.Europa	Universalis	Rome	Gold
(c)	Paradox	Interactive	(1dvd)	.Mass	Effect:	Bring	Down	The	Sky	(c)	Bioware	(1dvd)	.Clutch	(c)	GFI	(1dvd)	.Crazy	Machines	2	plus	ADDON	(c)	Viva	Media	*PROPER*	(1dvd)	.Hysteria	Hospital	Emergency	Ward	(c)	Oxygen	Games	(1dvd)	.Theatre	of	War	2	Africa	1943	(c)	Battlefront	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Curso	de	PHP	*	Vol.III	-	Loja	Virtual	(c)
ComunidadeWeb	(1dvd)	.Microsoft	Windows	7	Build	7600.16385	32bits	[PORTUGUÊS]	(1dvd)	.Microsoft	Windows	7	Build	7600.16385	64bits	[PORTUGUÊS]	(1dvd)	.Curso	Completo	de	Finanças	Públicas	(c)	Euvoupassar	(1dvd)	.Super	Kit	da	Sedução	e	Conquista	-	22	eBooks	para	não	Fazer	Feio	com	a	Mulherada!	(1cd)	.Norton	Antivirus	2009	Gaming
Edition	Pt-br	v16.1.0.33	(1cd)	.Easyworship	2007	Brasil	-	Projeção	Multimídia	Profissional	para	Eventos!	(1dvd)				*	PREÇO	DIFERENCIADO	R$30	*				Um	dos	melhores	programas	profissionais	de	projeção	multimídia	para	igrejas	e	eventos.	.Muito	Além	do	Segredo	(c)	Ed	Gungor	*Audiobook*	(1cd)				É	possível	acreditar	em	Deus	e	na	lei	da	atração	ao
mesmo	tempo?	PACK	488a	-APLICATIVOS	PC-	(1dvd)	[	a	lista	(	em	verde	)	abaixo	encontra-se	toda	em	1DVD	]	+de	500	Estereogramas	!	100	Apostilas	de	Hardware	!	100	Exclusive	Ringtones	-	Toques	para	Celular	2D	to	3D	Converter	Rev	5.1	-	Conversor	de	Fotografias	em	3D	!	!	!	AI	Roboform	Enterprise	v7.7.2.0	-	Preenche	Formulários
Automaticamente	!	Aimersoft	DVD	Creator	2.6.2.18	-	Crie	DVDs	Profissionais	!	AnyDVD	&	AnyDVD	HD	7.0.3.0	Final	HD	-	Decodificação	de	Filmes	Protegidos	!	AnyDVD	HD	v7.0.0.0	-	Decodificação	de	Filmes	Protegidos	!	AquaSoft	SlideShow	7	Blue	Net	v7.7.11	-	Cria	Apresentações	Multimídia.				-	+	90	Planilhas	Excel	para	otimização	de	cálculos	de
Brinde.	.Escola	Virtual	-	8º	ANO	(c)	Porto	Editora	(1dvd)				O	título	Escola	Virtual	-	8.º	ano	-	Testes	e	Exercícios	reúne,	num	único	DVD-ROM,				sete	produtos	Testes	e	Exercícios	distintos	para	as	disciplinas	de	Matemática,				Língua	Portuguesa,	Ciências	Naturais,	Ciências	Físico-Químicas,	Inglês,	História				e	Geografia.				Todos	os	sistemas	são
alimentados	pela	mesma	fonte	de	dados,				tornando	a	entrada	redundante	de	dados	uma	coisa	do	passado.				Software	de	fácil	funcionamento	e	instalação,	com	vários	módulos	desenvolvidos				especialmente	para	agência	funerária.	O	programa	inclui	previsões	da	Terra	nos	anos	de	2015,	2030,							2050,	2085	e	2100,	feitas	por	cientistas,
historiadores,	antropólogos	e	economistas,							incluindo	Jared	Diamond,	Thomas	Homer-Dixon,	Peter	Gleick,	James	Howard	Kunstler,							Heidi	Cullen	e	Joseph	Tainter.	Gerencia	atendimentos,	recados,	prontuários	do	imóvel	e				relaciona	clientes	a	corretores	e	imóveis	a	clientes	interessados.	Curta	de	animação:	Faremos	um	curta	com	nossos			
personagens	e	cenários,	entenderemos	como	criar	câmeras	animadas,	cortes,				track	e	recursos	avançados	tanto	no	Maya	quando	no	Max.	.Dg	Foto	Art	Gold	2.0	+	Templates	Galleria	(6dvds)				Produto	indispensável	para	fotógrafos	!				Faça	seus	álbuns	fotográficos	de	forma	profissional	!				>>>>>>>	NÃO	REQUER	CONHECIMENTO	ALGUM	!	!	!			
Basta	escolher	o	seu	template	dentre	os	milhares	que				acompanham	o	pacote,	e	arrastar	as	suas	fotos...	Elaborados	e	supervisionados	por				especialistas,	os	livros	visam	proporcionar	conhecimento	em	Finanças,				Contabilidade,	Marketing,	Recursos	Humanos,	Planejamento	Estratégico	e				em	muitos	outros	temas	fundamentais	para	a	administração
eficaz	do	negócio				próprio.				Ele	descobre	a	chave	para	se	chegar	a	um	novo	mundo,	pois	aquele	anel	é	um	portão	estelar				e,	junto	com	uma	pequena	tropa	de	elite,	atravessa	o	portão	e	se	vê	diante	de	uma				experiência	e	uma	aventura	inimaginável.	.Audiffex	Intone	&	Interfx	Audio	Pack	(1cd)				Super	coletânea	para	profissionais	da	área	de	áudio.
Obter	93%	nos	dá	ao	mesmo	tempo	imensa	alegria,	mas	aumenta	ainda	mais	a	nossa				responsabilidade	com	nossos	clientes”,	diz	Richard.				Eis	o	conteúdo	do	pacote	de	estilos:				Adrenaline	Rush	v6.1.39.9508;	Christmas	Cheer	v6.1.40.10651;				MixItUp	v6.1.40.10651;	PhotoFamily	v6.1.40.10651;	Wedding	v8.0.0.14358				PhotoFocus	v6.1.40.10651;
PhotoGenie	v6.1.40.10651.	Adorable	pics	of	baby	animals	bring	instant	happiness.	Laércio	Mendes.				Divaldo,	no	dia	que	proferiu	esta	palestra,	havia	recebido	a	visita	do	Espírito				Eunice	Weaver.	Possui				ainda	os	módulos	Mr.	B.I.,	que	faz	análises	de	seu	negócio,				mostrando	tendências	e	falhas,	e	o	módulo	Cockpit,	um	painel	de				controle	com
dados	vitais	de	seu	negócio.				Com	ele	você	irá	gerenciar	as	reservas	do	estabelecimento,	controlar	matéria-				prima,	produtos	e	cardápio,	vendas,	contas	a	pagar	e	a	receber.	PRODUTOS	EM	DVD				DOCUMENTÁRIOS:				.UFOS:	Conexão	Russa	-legendado-	(1dvd)							Super	documentário	sobre	a	ex	república	soviética	e	seus	segredos							guardados	a
7	chaves,	os	Ets.	.Manuais	de	Serviços	e	Reparos	de	Notebooks	(1dvd)				Uma	raridade,	um	pacote	com	nada	menos	que	75	manuais	de	serviços	de				Notebooks	da	marca	Acer,	HP	Pavilion	e	Compaq.	A	interface	simples	e	fácil	foi				especialmente	projetada	para	agilizar	seu	trabalho	e	ampliar	a	precisão				de	suas	avaliações:				-Cadastro	de	Avaliados			
-Centro	de	Avaliações				-Antropometria				-Composição	Corporal				-Cardiorrespiratórios				-Conversão	de	Unidades	de	Carga				-Cardiorrespiratórios	(Campo)				-Neuromotores				-Avaliação	Nutricional	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.A	Garota	da	Capa	Vermelha	-leg/dubl-	(1dvd)	*	FINAL	*	NOVIDADES	#	26-Junho-2011	JOGOS	-PC-	.The	King	of
Fighters	XIII	(c)	SNK	(1dvd)	.Virtua	Tennis	4	(c)	SEGA	(1dvd)	.F.E.A.R.	3	[	FEAR	3	]	(c)	Warner	Interactive	(1dvd)	*FINAL*	.Alpha	Polaris	(c)	Turmoil	Games	(1dvd)	.Race´07	Retro	Expansion	(c)	SimBin	(1dvd)	.Trucks	and	Trailers	(c)	SCS	Software	(1dvd)	.Back	to	the	Future	Episode	5:	OUTATIME	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Sony	Vegas	Movie	Studio	HD
Platinum	v11.0	Production	Suite	(1dvd)	.Mega	Pacotão	Video	Converters	2011	(1dvd)	.Adobe	Photoshop	-	Dicas	&	Truques	Vol.1-2-3	(3dvds)				Agora	você	pode	assistir	ao	vivo,	em	DVD,	o	que	há	de	melhor	em	dicas				e	truques	para	tratamento	de	cores,	manipulação	e	composição	de	imagens				no	Photoshop.				Exclusivo	para	quem	precisa	criar	sites
baseados	em	temas	de	jogos	!				Acompanha	extenso	acervo	dos	mais	variados	(e	famosos)	games	do	mercado	!	.Video	Aula	Fruitloops	-	Programação	de	Bateria	(1dvd)				Este	Curso	esta	vinculado	ao	Sonar,	ajudando	na	programação	de	baterias				dentro	do	Sonar.				O	instrutor	sênior	e	autor	de	best-sellers	Wendell	Odom	oferece	dicas	para	a			
preparação	e	para	a	realização	do	exame,	ajudando	você	a	identificar	áreas	nas				quais	precisa	de	reforço	e	a	aprimorar	tanto	o	seu	conhecimento	teórico	quanto				as	suas	habilidades	práticas.	Acompanha	Vídeo	Tutoriais	!	Returnil	Virtual	System	2010	Home	Lux	v3.0.6517.4958	-	Clona	S.O.	e	Cria	um	Ambiente	Virtual.	Além	disso	possui				muitos
testes	ao	final	de	cada	assunto,	para	você	treinar	o	que	já	foi				apresentado!	E	ainda	acompanhe	os	seus	resultados,	verificando	os	erros				e	acertos.	SISCartuchos				alia	alta	usabilidade	e	praticidade	a	um	excelente	custo-benefício,				tornando-o	a	opção	ideal	para	o	pequeno	e	médio	reciclador.	vem	com	uma	poderosa				coleção	de	programas
indispensáveis	(instalação	opcional).	Fazem	uma	limpeza	total,	elimina	inclusive	a	fibrina,	que	é	o	sangue							coagulado.				Acompanha	ainda	um	dos	cursos	mais	completos	já	feitos	em	língua	portuguesa				sobre	o	SEO,	onde	são	abordados	os	principais	assuntos	relacionados	à				otimização	de	sites.	2)	Poderá	usar	o	código	fonte	para	incrementar	e			
personalizar	ainda	mais	esse	software.	.Curso	Baboo	Sharepoint	2007	(1dvd)				O	SharePoint	é	uma	plataforma	de	colaboração,	que	permite	que	você	crie	um				ou	mais	sites	colaborativos.	Pela	primeira	vez	na	televisão,	documentos	do	arquivo	norte-				americano,	classificados	durante	46	anos	como	Top	Secret,	serão	expostos				ao	público.	Sua
interface	é	amigável	e	de	fácil	entendimento,	o	que	facilitará	o				serviço	para	qualquer	usuário	que	opere	o	sistema,	até	mesmo	para	quem	não	possui				conhecimento	avançado	em	Windows.	Neste	primeiro	episódio,	você							vai	descobrir	como	foi	possível	a	conquista	do	espaço	e	da	Lua	pelo							homem.				Mediante	um	mapa	conceitual	podemos
relacionar	conceitos,	adicionar	imagens	e				notas,	hiper	links	ou	arquivos.	2				•DVD	Como	Ganhar	com	o	Mercado	em	queda.	Vale	a	pena	!	NOVIDADES	#	01-Maio-2011	JOGOS	-PC-	.SBK:	Superbike	World	Championship	2011	(c)	Black	Bean	(1dvd)	.Back	to	the	Future	Episode	4	Double	Visions	(c)	Telltale	Games	(1dvd)	.Super	Games	2011	Vol.1
(1dvd)				Capsized	(c)	Alientrap	Games				Cargo!:	The	Quest	For	Gravity	(c)	Viva	Media				BEEP	(c)	by	Big	Fat	Alien	DIVERSOS	-PC-	.Autodesk	3D	Studio	Max	Entertainment	Creation	Suite	Premium	v2012	32/64bit	(2dvds)	.Autodesk	Maya	Entertainment	Creation	Suite	Premium	v2012	32/64bit	(2dvds)	.CyberLink	PowerDVD	v11.0	Ultra	Multilingual	[
PORTUGUÊS	]	(1dvd)	.Quark	Xpress	Version	9.0	(1dvd)	.Adobe	Creative	Suite	5.5	Design	Premium	(1dvd)				Inclui:	Photoshop	Extended;	Illustrator;	InDesign;	Dreamweaver;	Flash	Pro;				Flash	Catalyst;	Fireworks;	Acrobat	X	Pro;	Bridge	&	Device	Central.				Na	versão	RESTORED,	vc	encontrará	os	seguintes	programas	extras:				Acronis	4;	True	Image
Home	12	(build	5.545);	Disk	Director	11	(build	11.0.2121);				Mini	XP;	Active	Boot	Disk	5.3.3;	Avast	Registry	Editor;	Ms	Calculator;	DiskGetor				Data	Recovery	3.0;	DSynchronize	(Drive	/	office	synchronizer)	2.30.2;	DTaskManager				1.51;	GetData	Recover	My	Files	Pro	4.6.8.933;	Ghost	Cast	Server;	Ghost	Image	Explorer;				HWiNFO	3.65;	Kaspersky
Rescue	Disk	10.0.29.6	Updated	30	Oct	2011;	Outlook	Express				Backup	6.5;	Passware	Kit	Enterprise	10.3.2585;	Paragon	Hard	Disk	Manager	2011	10.0.15;				QuickTech	Pro	5.8;	R-Drive	4.7;	Spinrite	6;	Video	Memory	Stress	Test	1.21;	WinRar	4.00;				WXHexEditor	0.11	Large	(Terabyte)	record	/	hoop	conjuration	editor;	SysRescueCD	2.4.0;				e	uma
versão	LIVE	Linux	Gentoo	formed	rescue	CD	(32	e	64	bit).	Sucesso	de	vendas	no	Brasil	inteiro.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES	E	OUTROS:	.O	Guardião	3:	A	Maldiçao	do	Cálice	de	Judas	-leg/dubl-	(1dvd)				SHOWS:	.Trazendo	a	Arca	-	Ao	Vivo	no	Maracanãzinho	-	Construindo	a	Arca	*	GOSPEL	*	(1dvd)	NOVIDADES	#	22-Março-2009	JOGOS	-PS2-
.Millenium	NPPL	Championship	Paintball	2009	(c)	Activision	*NTSC/USA*	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.Merchants	of	Brooklyn	(C)	Paleo	Entertainment	(1dvd)	.Tom	Clancy's	H.A.W.X	(c)	UbiSoft	(2dvds)	.The	Last	Remnant	(c)	Square	Enix	(3dvds)	.Command	&	Conquer	Red	Alert	3:	Uprising	(c)	Electronic	Arts	(2dvds)	.Let´s	Play	Pet	Hospitals	(c)	Deep	Silver
(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.AVG	8.0	Internet	Security	(v8.0.233)	Pt-Br	(1cd)	*	VERSÃO	COMPLETÍSSIMA	!!!	*	.Adobe	Indesign	Server	CS4	v6.0.1	Multilingual	(1dvd)	.Vade	Mecum	2009	-Cd	Jurídico	2009-	(1cd)	.Encyclopaedia	Britannica	2009	Ultimate	Reference	Suite	(1dvd)	.Toon	Boom	Digital	Pro	v7.3.2.4250	(1cd)	-	Software	Profissional	para	Animação
!	.Curso	10	Sites	Reconstruídos	(c)	Bruno	Avila	(1dvd)				Acompanhe	passo-à-passo	a	criação	de	10	layouts	diferentes,	produzidos	por				Bruno	Ávila	em	diversos	softwares	gráficos,	descobrindo	todos	os	segredos				da	criação	web,	utilizando	conceitos	do	design,	comunicação	visual	e				publicidade	Veja	como	os	conceitos	de	design,	publicidade	e
comunicação				visual	podem	lhe	ajudar	na	criação	de	layouts	para	a	web	em	mais	esse	curso				inédito	e	exclusivo,	essencial	para	todo	profissional	ligado	a	criação	web.				Todos	os	plugins	abaixo	estão	destravados:				Maxx's	plugins	:	Drumaxx,	Sakura,	Sawer,	Morphine,	PoiZone,	Toxic	Series,	Hardcore.	Veja	o	C‚u	Vis¡vel	em	Qualquer	Local	do	Planeta
!	Format	Factory	v2.6.0	-	Converta	entre	Variados	Padräes	de	Arquivos	de	µudio	e	V¡deo	Fotoview	Pop	Art	Studio	v5.3	Batch	Edition	-	Editor	de	Imagens	com	Muitos	Efeitos	HTC	Home	Weather	v2.4	-	PrevisÆo	do	Tempo	(com	Efeitos)	no	Desktop	!	InfoMagic	Extra	v2.1.55	-	Organizador	e	Agenda	Pessoal	Microsoft	Mathematics	v4.0	-	Poderosa
Ferramenta	para	Resolu‡Æo	de	Equa‡äes	!	Mojosoft	BusinessCards	MX	v4.1	-	Elabore	e	Imprima	Cartäes	de	Visita	Profissionais	!	Mojosoft	Photo	Frame	Studio	v2.5	-	Edite	e	Decore	Suas	Fotografias	Digitais	!	Veronisoft	Get	Ip	And	Host	v1.3.10	-	Localize	Endere‡os	de	IP	e	Informa‡äes	sobre	Hosts	Word	Artist	v2.0	-	Aplique	uma	Grande	Variedade	de
Efeitos	aos	seus	Textos	!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.A	Lenda	Dos	Guardiões	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.RED:	Aposentados	e	Perigosos	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.O	Solteirão	[Solitary	Man]		-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.Lanterna	Verde:	Primeiro	Vôo		-leg/dubl-	(1dvd)	Desenho	Longa-Metragem	.Cavaleiros	do	Zodíaco:	Saint	Seiya	-	The	Lost	Canvas	-
dublado-	(3dvds)	1a.	Este	é	para				quem	gosta	de	Sistemas	Operacionais	limpos,	ou	seja,	sem	nenhuma	modificação.	.NewBlue	FX	Plugins	Full	Pack	v2.3	(1cd)				Super	acervo	de	efeitos	para	os	principais	editores	de	vídeo	do	mercado	!				Tais	como:	Premiere,	Avid,	Edius,	Pinnacle,	Corel,	Vegas,	etc.	Possui				todas	as	versões	do	Microsoft	Office,	todos
com	serial	e	crack!				Programas	contidos	no	Pacote:	Office	97,	Office	2000,	Office	XP,	Office	2003,				Office	2007,	Office	2010,	Pacote	de	Compatibilidade	do	Office	2007	para	Office				2000/XP/2003.	Desde	as	primeiras	críticas,	as	opiniões,	muitas				vezes	contraditórias,	acumularam-se,	de	forma	que	o	adjetivo	maquiavélico,				criado	a	partir	do	seu
nome,	significa	esperteza	e	astúcia.	Estão	listados	os	preços	unitários	aproximados	(por	comprimido,				ampola	ou	dose	de	5	ml	de	suspensão/xarope	etc.)	de	cada	droga.	.Super	Games	2012	Vol.3	(1dvd)				Acervo	selecionado	com	13	jogos	excelentes	para	a	sua	diversão:				And	Yet	It	Moves;	Arvoch	Alliance;	Bust´n´Rush;	Complete	Racing	Games
Collection;				Dustforce;	Girl	With	a	Heart	of;	Jump	and	Ordr	Legacies	Ep.	1	to	3;	Metal	Dead;				NightSky	HD;	PixelJunk	Eden;	Road	Construction	Simulator;	Storm	in	a	Teacup.	Em	Investimentos	Inteligentes	você	vai				comprovar	que	alcançar	o	número	mágico	não	tem	nada	de	impossível				e	que,	com	a	postura	certa,	podemos	multiplicá-lo	e
transformá-lo				em	muitos	milhões.				Antes	mesmo	do	início	dessa	pesquisa,	a	expectativa	do	empresário	Richard				Cohen	era	das	mais	positivas,	devido	ao	grande	número	de	e-mails,	telefonemas				e	cartas	elogiando	o	curso	e	dando	sugestões	positivas.	(1dvd)	.Post	Apocalyptic	Mayhem	(c)	Meridian4	(1dvd)	.Witches	and	Vampires	Ghost	Pirates	of
Ashburry	(c)	dtp	(1dvd)	.Woodcutter	Simulator	2011	(c)	Layernet	(1dvd)	.Snowcat	Simulator	2011	(c)	Layernet	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Autodesk	SketchBook	Designer	2012	(32b-64b)	(1dvd)	.Autodesk	AutoCAD	LT	2012	(32b-64b)	(1dvd)	.Roxio	Creator	Business	10	v2011	(1dvd)	.Golden	Software	Surfer	v10.1.561	(1cd)	.NI	Multisim	&	NI	Ultiboard
PowerPro	v11.0	-	Eletrônica	(1dvd)	.ArcGis	10	Desktop	Build	2414	(x32/x64)	(1dvd)	.Steinberg	WaveLab	LE	v7.01	Build	506	(1dvd)				Suite	de	ferramentas	para	a	edição	de	áudio	!	.Multimedia	Fusion	2	Developer	+	Add-ons	(1dvd)				Software	para	a	criação	de	jogos	e	aplicativos	!				A	ferramenta	de	mais	diversidade	e	ao	mesmo	tempo	de	facilidade
para	criar	jogos.	Windows	XP	Media	Center	Live	CD				2.	Partindo	com	a	sua							equipa	numa	viagem	através	dos	EUA,	Brian	dispara	lasers	para	a	Lua	no							Texas,	enlouquece	no	deserto	no	Arizona,	encontra	a	distorção	do	espaço	e							do	tempo	numa	base	militar	de	máxima	segurança,	tenta	detectar	ondulações							na	nossa	realidade	nos
pântanos	do	Louisiana	e	procura	dimensões	ocultas							mesmo	ao	lado	de	Chicago.	O	DvD	é	auto	executável				e	com	menu	interativo,	que	facilita	a	instalação	dos	programas.	Este	é	o	curso	ideal	para				iniciantes	que	desejam	atuar	como	assistente	de	exportação.	.SysProc	Advogados	v2.3	(1dvd)				O	SysProc	é	um	sistema	de	controle	e	publicação	de
processos	jurídicos,	desenvolvido				especialmente	para	a	gestão	de	escritórios	de	advocacia.				Inclui	ferramentas	para	remoção	de	programas,	antispywares,	antivírus,	remoção	de				arquivos	do	disco	rígido,	ajuste	de	sistema,	compressão	e	gerenciamento	de				arquivos,	informação	de	hardware,	recuperação	de	arquivos	apagados,	ferramentas	de			
rede	e	muito	mais.	COLETÂNEAS	-MP3-	.MP3	PACOTE	305	"Orquestra	Românticos	de	Cuba"	(1cd)				Conteúdo:	raridade	ripada	de	11	discos	de	vinil	!	!	!	NOVIDADES	#	04-Março-2012	JOGOS	-PC-	.Deep	Black:	Reloaded	(c)	Biart	Company	(1dvd)	.Painkiller	Recurring	Evil	(c)	Nordic	Games	(1dvd)	.Adam´s	Venture	3:	Revelations	(c)	Iceberg	Interactive
(1dvd)	.J.U.L.I.A.	(c)	Digital	Game	Factory	Ltd	(1dvd)	.Vessel	(c)	Strange	Loop	Games	(1dvd)	.Depth	Hunter	(c)	Biart	(1dvd)	.Surgery	Simulator	(c)	Excalibur-Publishing	(1dvd)				Tenha	o	controle	da	situação	de	um	centro	cirúrgico	!				Mostre	as	suas	habilidades	em	ambientes	autenticamente	recriados	!	.Dragon	Age	2:	14	DLCs	Power	Pack	(1dvd)			
Pacote	com	atualização	do	jogo	e	mais	as	seguintes	DLCs	novas	:				The	Exiled	Prince;	The	Black	Emporium;	Signature	Edition	Rewards;				Mage	Item	Pack;	Rogue	Item	Pack;	Warrior	Item	Pack;	Antivan	Garrote;				Ring	of	Whispers;	Legacy;	Mage	Item	Pack	II;	Rogue	Item	Pack	II;				Warrior	Item	Pack	II;	Mark	of	the	Assassin;	The	Deep	Green.	.Cartas
Entre	Amigos	-AudioBook-	(1cd)				Parceria	de	Gabriel	Chalita,	ex-secretário	da	Educação	de	São	Paulo,	e	o	padre-				cantor	Fábio	de	Melo,	que	ocupou	em	2008	a	posição	de	maior	vendedor	de	discos				do	Brasil.				São	aproximadamente	3200	ítens	!	!	!	.Vídeo	Aulas	de	C++	Incluindo	Programas	(1dvd)				Mega	pacotão	contendo	aulas	de	c++	em
português	(raridade!).	Ferramentas	de	desenho	especializadas,				funções	COGO	e	ferramentas	de	design	estão	totalmente	integradas	num	pacote				independente	e	completo!	.LOGITRACE	V12.13	[	PORTUGUÊS	]	(1dvd)	*	PREÇO	DIFERENCIADO	*				Programa	de	Caldeiraria	e	Tubulação	!				Melhor	software	para	caldeiraria	e	projetos	de	planificação.
Encerrando	o	nobre	evento,	o	venerando	Espírito	Bezerra	de	Menezes,				através	da	psicofonia	de	Divaldo,	oferece-nos	enriquecedora	mensagem.	Traz	TODAS	as	informações	mecânicas	e	elétricas	!	.VRT-DVD	2009	v.1.40	[	Português	]	(1dvd)				Nova	versão	da	maior	base	de	informações	de	componentes	eletrônicos	do	mundo	!	.Representante	2009
(1cd)				Super	sistema	para	quem	trabalha	no	ramo.	Mas	tratando-se	de	Ufologia	há	pouco	do	que	duvidar.	.New	Dental	Business	v7.00	BR	(1cd)	*PREÇO	DIFERENCIADO*	R$15				Sistema	desenvolvido	para	gerenciamento	de	clínicas	e	consultórios	de				odontologia.	A	especialista	em	ejaculação				feminina	e	autora	sobre	o	assunto,	Deborah	Sundahl,
fala	tudo	sobre	ejaculação				feminina	e	o	ponto	G	neste	guia	explícito	que	certamente	fará	a	fonte	feminina				jorrar	novamente!	Aprenda	o	que	é	ejaculação	feminina	e	como	localizar	e	estimular				o	ponto	G;	Como	provocar	essa	ejaculação,	o	que	os	brinquedos	sexuais	podem	fazer				e	como	são	usados.	Esse	pacote	é	feito				com	base	em	cartas	aéreas
reais,	e	é	destinado	ao	fãs	de	Flight	Simulator.				Tempo	de	duração:	185mins	-	Média	de	16mins	por	cada	curta.				Aprenda	a	fazer	efeitos	e	outros	truques	visuais	em	diferentes	softwares	gráficos.	(2dvds)	.Front	Mission	Evolved	(c)	SQUARE	ENIX	(2dvds)	.Alcatraz	(c)	City	Interactive	(1dvd)	.Lara	Croft	and	the	Guardian	of	Light	(c)	Eidos	(1dvd)
.Zombie	Pirates	Collectors	Edition	(c)	Dust	Devil	Studios	(1dvd)	.FBI	Paranormal	Cases	(c)	Anuman	Interactive	(1dvd)	.Borderlands:	Claptraps	New	Robot	Revolution	DLC	(c)	2K	Games	(1dvd)	.Combat	Zone:	Special	Forces	(c)	City	Interactive	(1dvd)	.Mahjongg	Legends	Of	The	Tiles	(c)	On	Hand	Software	(!dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Autodesk	3ds	Max	(and
3ds	Max	Design)	2011	Subscription	Advantage	Pack	x32-x64	(1dvd)	.Flow	Architect	Studio	3D	v1.3.6	Bilingual	(1dvd)	.Neospeech	Julie	With	TextAloud	v.2.303.3	(1dvd)	.Norton	PC	Checkup	2.0.6.11	+	Portable	(1dvd)				Verifique	a	saúde	geral	do	seu	PC!	.Kaspersky	CRYSTAL	R2	9.1.0.118	RC	(1cd)				Este	produto	consiste	no	seguinte	conteúdo:			
Kaspersky	Internet	Security,	System	Backup	e	System	Networking	.Alien	Skin	Software	Master	Bundle	Collection	2010	(1dvd)				Composto	pelos	seguintes	ítens:				Eye	Candy	6.0.0a	(32bit/64bit)				Bokeh	2.0.0	(32bit/64bit)				Blow	Up	2.0.4	(32bit/64bit)				Snap	Art	2.0.1	(32bit/64bit)				Exposure	3.0.5	(32bit/64bit)				Image	Doctor	2.0	(32bit)				Xenofex
2.1.2	(32bit)				Splat	1.0	(32bit)	.D'Accord	Products	Pack	All	in	one	collection	(1dvd)				Acompanha	os	seguintes	produtos	para	profissionais	da	área	da	música:				iChords	v2.0;	Metronome	v1.0;	Easy	Tuner	v3.0;	Drums	Player	v1.0;				Mobile	Chords	v1.0;	Personal	Guitarist	v1.2;	Guitar	Chord	Dictionary	v3.0;				Keyboard	Chord	Dictionary	v1.0.
PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Esquadrão	Classe	A	[	The	A	-Team	]	-leg/dubl-	(1dvd)	**	FINAL	**				.Predadores	[	Predators	]	-leg/dubl-	(1dvd)	**	FINAL	**	NOVIDADES	#	26-Setembro-2010	JOGOS	-PC-	.Lost	Horizon	(c)	Deep	Silver	(1dvd)	.Dead	Rising	2	(c)	Capcom	(2dvds)	.Sid	Meier´s	Civilization	V	(c)	2K	Games	(1dvd)	.The	Last	Dance	(c)	Looser
Team	(1dvd)	.Ride	´em	Low	(c)	Layernet	(1dvd)	.Drawn	II:	Dark	Flight	Collectors	Edition	(c)	Big	Fish	Games	(1dvd)	.Darksiders	(c)	THQ	(4dvds)	.Alien	Breed	2:	Assault	(c)	Team17	(1dvd)	.Blade	Kitten	(c)	Atari	(1dvd)	.Clandestiny	(c)	Electronic	Arts	(2dvds)	.F1	2010	(c)	Codemasters	(2dvds)	.Clandestiny	(c)	Electronic	Arts	(1dvd)	.Mysteries	and
Treasures:	Adventures	Of	The	Mary	Celeste	(c)	City	Interactive	(1dvd)	.GTA	San	Andreas:	Alien	City	(c)	Rockstar	(1dvd)	.Hacker	Evolution:	Untold	(c)	ExoSyphen	Studios	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.MAGIX	Video	Deluxe	17	Premium	v	10.0.1.14	(1dvd)	.Adobe	Photoshop	Elements	9.0	Multilingual	(1dvd)	.Adobe	Premiere	Elements	9.0	Multilingual	(1dvd)
.Global	Mapper	v12.00	32/64bit	(1cd)	.IBM	SPSS	Statistics	19	Multilingual	(1dvd)	.Adobe	Font	Folio	11	(1dvd)	.MAGIX	Video	Easy	HD	v2.0.0.35	(1dvd)	.Adobe	Acrobat	Writer	7.0	Pro	(1dvd)	.Faronics	Deep	Freeze	Enterprise	7.10.220.3176	(1dvd)				Deep	Freeze	Standard	é	um	programa	de	recuperação	de	sistema	que	amplia				as	suas	capacidades	e
traz	muito	mais	do	que	o	sistema	padrão	de	restauração				do	Windows	pode	oferecer,	o	que	o	torna	uma	ferramenta	completa	de	segurança,				controle	e	manutenção	do	seu	computador,	ideal	para	pequenas	redes	que	não				precisam	de	um	servidor.	Totalmente				revisada	pelo	corpo	de	doutores-professores	do	Hospital	Israelita	Albert				Einstein.			
FILMES	E	OUTROS:	.Negócios	e	Trapaças	-leg/dubl-	(1dvd)	.O	Olho	do	Mal	[	The	Eye	]	-leg/dubl-	(1dvd)	.Companheiros	do	Espaço	[	Space	Buddies	]	-leg/dubl-	(1dvd)	.A	Troca	[	Changeling	]	-leg-	(1dvd)	.A	Reencarnação	de	Peter	Proud	-legendado-	(1dvd)				Peter	Proud	é	um	professor	atormentado	por	pesadelos	terríveis.	Também	faz	uma	abordagem
específica	dos	recursos	que				potencializam	o	cérebro	na	preparação	para	provas	de	vestibulares,				concursos	e	até	mesmo	situações	do	dia	–	a	dia.	.Norton	Antivirus,	Internet	Security,	Netbook	Edition	2010	v17.0	Final	-	3	em	1	(1dvd)				TOTALMENTE	ATIVADO	!!!	SEM	LIMITES	!!!				Segurança	na	Internet	é	um	assunto	mais	do	que	sério,
principalmente	para				aqueles	que	gostam	de	deixar	seus	documentos	e	dados	todos	online,	além	de				fazer	transações	em	sites	de	bancos.	Acompanha	mais	de	100	exercícios	e	testes	de	habilidade!	.Curso	de	Espanhol	Eureka	[	Video	Aulas	+	Apostila	]	(1dvd)				Videoaulas	ministradas	por	professores	com	experiência	em	cursos	pré-vestibulares,			
priorizando	a	preparação	do	aluno	para	o	vestibular.	Porém,	não							afirmamos	que	esses	fatos	irão	se	concretizar	—	mas,	se	falharmos	em	resolver							problemas	como	a	mudança	climática,	o	esgotamento	dos	recursos	e	a	super-população,							é	provável	que	se	concretizem".				Principais	Funções:	Criação	de	contas	ilimitada,	Acesso	a	Contas	com
senha,				Centro	de	lucro	e	sub	centro,	Centro	de	custo	e	sub	centro,	Cadastro	de	movimentos,				Cadastro	de	Parcelas,	Cadastro	de	históricos,	Cadastro	de	projeções,	Cadastro				de	clientes,	Cadastro	de	fornecedores,	Cadastro	de	forma	de	pagamento,	Data	de				cadastro,	vencimento	e	pagamento,	Saldos	de	pagamento/recebimento,	Saldos	de	pago/			
recebido,	Associação:	Clientes/centros	de	lucro,	Associação:	Fornecedores/centro				de	custo,	Metas	globais,	Fluxo	diário,	Comparações	visuais,	Parcelamentos,	Saldo				acumulado,	Ordenações,	Metas	(Projeções),	Calcula	juros,	Relatórios,	Cabeçalho				personalizado,	Impressos,	Gráficos,	Configurações/customização,	Filtros/busca				inteligente,	Ajuda	E
muito	mais...	Para	entender	toda	essa	história,	o				Conexão	Repórter	reconta	a	trajetória	do	homem	que	mudou	a	história				do	Espiritismo	no	Brasil.	Disponibilize	um	produto				grátis	em	sua	loja,	com	limite	de	uma	unidade	por	cliente	ou	quantas	você				desejar,	de	acordo	com	cada	produto.	.Golden	Software	Power	Pack	(1dvd)				Suite	para
mapeamento	tecnológico	avançado	e	software	gráfico.				Também	foram	colhidos	depoimentos	de	Bill	Clinton	e	Jimmy	Carter.	.Momento	Espírita	20	Volumes	+	Bônus	(1dvd)				A	série	Momento	Espírita	contém	uma	coletânea	das	mensagens	mais	solicitadas	pelo				público,	já	veiculadas	através	do	programa	de	rádio	Momento	Espírita,	produzido				pela
Federação	Espírita	do	Paraná.	Eis	o	conteúdo:				Burning	Studio	v9.2	Theme	Pack;	Burning	Studio	v9.2;	ClipFinder	HD	v2.0.6;	Core				Tuner	v1.2;	FireWall	Pro	114;	HDD	Control	v1.10;	Internet	Accelerator	v3.2;				Magical	Defrag	v2.3.4;	Magical	Snap	v2.5;	Movie	Shrink	&	Burn	v3.0.3;	Music				Studio	v3.5;	Office	2008	v3.1;	Photo	Commander	v7.3;
Photo	Optimizer	v3.1;				PowerUp	v3.2.3;	Slideshow	Studio	HD	v1.0.3;	UnInstaller	v4.0.3;	UnInstaller				Platinum	v2.9;	WinOptimizer	v6.5.	.Pacotão	JOOMLA	2009	(1dvd)				Contém	uma	super	vídeo-aula:	Curso	de	Joomla	(c)	Ajaxme	e	mais	centenas	de				templates	e	componentes	para	vc	utilizar	na	construção	de	seu	website	!	.StorageCraft	Recovery
Environment	Bootable-CD	3.5.0.8	(1dvd)				Recuperação	rápida	de	desastres	em	sistemas	operacionais,	migração	de	sistema				e	proteção	de	dados.	O	documentário,	filmado	em	2005,	conquistou	o	júri,	que	lhe	atribuiu				o	prémio	direitos	humanos,	num	festival	que	se	centra	na	temática	da				preservação	do	ambiente,	defesa	dos	direitos	do	animais	e
direitos	humanos.				Encare	concursos,	vestibulares	e	outros	desafios	intelectuais	com	mais				desenvoltura	e	segurança.	São	mais	de	100	jogos	inteligentes,	educativos	e	sem	violência!				São	jogos	como	Caça-Palavras,	Jogo	da	Memória,	Liga-Pontos,	Quebra-Cabeça				e	muito	mais!	Passa-tempos	que	trabalham	o	raciocínio	da	criança	de	maneira				leve
e	divertida.	Composto	por:				Apresentação	do	programa	desenvolvido	por	Kau	mascareshas				PNL:	descoberta	e	aprendizado				Exercício	para	criar	a	realidade	desejada				Exercício	de	descoberta	do	melhor	canal	de	aprendizagem				Técnica	para	adiquirir	autoconfiança				Técnica	para	superar	desafios	e	vencer				Técnica	para	driblar	o	branco			
Estudar	ou	curtir	a	vida?	.Red	Giant	Magic	Bullet	Suite	10	(1dvd)				Coletânea	com	8	aplicativos	compatíveis	com	os	principais	editores				do	mercado:	Adobe	After	Effects,	Adobe	Premiere	Pro.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Kick	Ass	-	Quebrando	Tudo	-leg-	(1dvd)	*R5*	NOVIDADES	#	16-Maio-2010	JOGOS	-PC-	.Numen:	Contest	of	Heroes	(c)
Akella	(1dvd)	.Rocket	Knight	(c)	Konami	(1dvd)	.Tropico	3	Absolute	Power	(c)	Kalypso	(1dvd)	.City	Bus	Simulator	2010	Regiobus	Usedom	(c)	Aerosoft	(1dvd)	.3D	Hunting	2010	(c)	Jack	of	ALL	Games	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.CorelDRAW	Graphics	Suite	X5	v15.0	PORTUGUÊS	[COMPLETO]	(2dvds)	.Autodesk	Alias	Sketch	v2011	32/64bits	(1dvd)	.Atlas	do
Corpo	Humano	(c)	Abril	Coleções	(1dvd)	.Dicionário	Digital	da	Língua	Brasileira	de	Sinais	2.0	(LIBRAS)	MULTIMÍDIA!	(1dvd)	.Biblioteca	Virtual	2010	(1dvd)				Coletânea	de	aplicativos	com	aulas,	resumos,	livros,	programas	interativos	e				muito	mais,	tudo	para	complementar	o	estudo.	SHOW	!	Desktop	Author	Professional	v6.0.13	-	Faça	Autoração
Multimídia	com	suas	Fotos	&	Vídeos	!	Dicionário	de	Termos	Médicos	e	Enfermagem	(c)	Editora	Rideel	Direito	Constitucional	&	Constituição	do	Brasil	Interpretada	+Exames!	Diversos	Livros	Sobre	o	Casamento	docXConverter	v3.1.3	-	Abra	Arquivos	do	Office	2007	!	Dvd	Flick	v1.3.0.6	-	Converta	seus	Vídeos	para	DVD	e	Autore	!!!	DVDFab	v6.0.10	-	Faz
Cópia	de	DVDs	Protegidos	!	Enfocus	PitStop	Professional	v7.51	-	Plugin	p/	ACROBAT,	Indispensável	a	QQ	Artista	Gráfico	!	GFX	Incomedia	WebSite	X5	v8.0.0.9	-	Criação	de	Websites	com	Muitos	Recursos	Gráficos	!!!	I-funbox	v0.8	-	Ótimo	e	Simples	Gerenciador	para	Iphones	e	Ipods	!	IA	Damas	Nx	v7.0	-	Jogue	Damas	Contra	o	PC	ou	pela	NET	!!!	Java
Midxp	v1.3.1.0	-	Teste	Qualquer	Aplicativo	Java	para	Celular	no	seu	PC	!	Jibit	Macro	Recorder	v4.1.0	-	Automatize	Qualquer	Atividade	no	Windows	!	Namo	WebEditor	v8.0.0	-	Editor	HTML	Profissional	com	Muitos	Recursos	!	NeoBook	v5.6.2	-	Faça	Autoração	Multimídia	com	suas	Fotos	&	Vídeos	!	O	Livro	De	Urântia	-	A	História	Espiritual	do	Planeta
Terra	O	Poder	Curativo	do	Alho	-	Livro	Opera	Unite	v10.00	-	Novo	Navegador	com	Muitos	Recursos	e	um	Novo	Conceito	!	Orbitron	v3.71	BR	-	Viaje	pelo	Espaço	em	Tempo	Real	!	PFConfig	v1.0.163	-	Abrir	Portas	em	Roteadores	!	PixelMetrics	CaptureWizPro	v4.10	-	Capturador	de	Imagem,	Vídeo	e	Áudio	!	Revista	Dicas	Info	#65	-	Vídeos	na	Web	[
Junho-2009	]	Tasker	v3.13	-	Registra	e	Repete	uma	Mesma	Ação	Inúmeras	Vezes	!!!	Vicalc	v3.3.16.31	-	Super	Calculadora	Científica!	Video	to	Picture	v1.9	-	Exporte	Imagens	e	Animações	Gifs	de	Vários	Formatos	de	Vídeo	!	VideoReDo	TVSuite	v3.1.5.565	-	Criação	de	DVDs	com	Muitos	Recursos	!!!	VideoReDo	TVSuite	v3.1.5.574	Beta	-	Criação	de	DVDs
com	Muitos	Recursos	!!!	NOVIDADES	#	14-JUNHO-2009	JOGOS	-PS2-	.Indiana	Jones	and	the	Staff	of	Kings	(c)	LucasArts	*NTSC/USA*	(1dvd)	.WEbrothers	Samba	e	Futebol	1.0	(1dvd)	*	Winning	Eleven	TOTALMENTE	atualizado	(BR)	!	JOGOS	-PC-	.Prototype	(c)	Radical	Ent	(2dvds)	.9th	Company	Roots	of	Terror	(c)	Lesta	Studio	(1dvd)	.Age	of	Pirates
2:	City	of	Abandoned	Ships	(c)	Playlogic	(2dvds)	.A.I.M.	Racing	(c)	1C	Company	(1dvd)	.Hinterland	Orc	Lords	(c)	Got	Game	(1dvd)	.Horrible	Histories	Ruthless	Romans	(c)	Slitherine	(1dvd)	.Knet	Kamasutra	2	(c)	rondomedia	(1dvd)	.Real	Madrid	The	Game	(c)	PlayV	(1dvd)	.The	Legend	of	Crystal	Valley	(c)	Cateia	Games	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Edius
5.11	+	NewBlueFX	Edius	2.2	+	Vitascene	(1dvd)	.400	After	Effects	Project	Files	Mega	Pack	(1dvd)	.Autodesk	Impression	2010	v3.0	(1dvd)	.Muvee	Reveal	v7.0.40.9875	Build	2108	MultiLanguage	(1cd)	.Flip	Boom	Classic	v2.0	-	Excelente	Software	de	Animação	para	Crianças!	(1cd)	.As	Bases	Farmacológicas	da	Terapêutica	10ª	ed	-	Goodman	&	Gilman
(1cd)	.Fundamentos	de	Matemática	Elementar	Completo	(Vol.1	ao	11)	(1cd)	.Vestibular	ITA	-	Provas	de	Todas	as	Matérias	Resolvidas	[1976	a	2006]	(1cd)				Excelente	material	de	estudo	para	quem	vai	prestar	ou	está	prestando				vestibulares	militares.	Faz	uma	viagem	fascinante,	desde	as	experiências	do	Dr.	Felipe	Pinel,				pai	da	moderna	medicina
psiquiátrica,	que	libertou	os	doentes	mentais	encarcerados				nos	porões	do	Hospital	de	la	Bicêtre,	trazendo	os	estudos	profundos	e	as	experiências				de	Charcot,	de	Charles	Richet,	de	William	Crookes,	de	Cesare	Lombroso	e	demais				estudiosos,	enriquecendo	essas	reflexões	com	casos	verídicos,	tornando	a	sua	exposição				ainda	mais	dinâmica	e
interessante.				Se	o	seu	Delivery	possui	mesas,	nosso	sistema	também	vai	lhe	atender.	O	DVD	Galinha	Pintadinha							e	sua	Turma,	um	produto	100%	brasileiro,	feito	por	gente	que,	como	você,							procura	entender	e	melhorar	o	nosso	país.	DIVERSOS	-PC-	.Image-Line	FL	Studio	ASSiGN	Edition	v10.0	[Fruit	Loops]	(1dvd)	.Corel	Painter	X2	(1dvd)
.Curso	Flash	CS4	Integração	com	Banco	de	Dados	(c)	iMedia	(1dvd)	.123	Pet	Software	v9.0	(1dvd)				Software	com	todas	as	funções	necessárias	para	o	gerenciamento	de	um				pet	shop,	com	cadastro	de	clientes,	produtos	e	serviços;	controle	de				estoque,	pagamentos,	processamento	de	cartões	de	crédito.	Sem	a	tensão	da	(re)estreia,	os	músicos				e
seu	fã/vocalista	Wagner	Moura	acertaram	os	descompassos	deste	show	-	sem,	para	tal,				segurar	a	emoção	-	e	fizeram	uma	apresentação	memorável	para	os	milhares	de	presentes				no	evento	promovido	pela	MTV.	Compatível	com:	Premiere	CS3/CS4/CS5	(32/64	Bit),				Adobe	Premiere	Elements,	Avid	Studio	2011,	Avid	Media	Composer,	Pinnacle			
Studio	from	version	12,	Corel	VideoStudio	X4,	Canopus	Edius	6.x,	Canopus				Edius	NEO	5.x,	Magix	Video	Deluxe	from	16,	Magix	Video	Pro	from	X1,	Sony				Vegas	Pro	from	9	(32/64	Bit),	Sony	Movie	Studio	HD	Platinum	from	10.	Não	é	difícil	responder:	o	que	faz	a	diferença	é	o	cuidado							que	se	tem	com	o	jardim.				Esses	objetivos	baseiam-se	nos
Parâmetros	Curriculares	Nacionais	(PCNs).	Everything	on	Desktop	Nexus	is	uploaded	and	shared	by	other	users,	so	you	can	expect	an	enormous	variety	of	trending	images,	from	the	artistic	and	chic	to	the	strange	and	fantastical.Pixabay	License/Stergo/Pixabay	MORE	FROM	QUESTIONSANSWERED.NET	NOVIDADES	#	10-Junho-2012	JOGOS	-PC-
.Aerofly	FS	(c)	iKARUS	-Flight	Simulator-	(4dvds)	.The	Sims	3:	Katy	Perry´s	Sweet	Treats	(c)	EA	(1dvd)	.Gemini	Wars	(c)	Iceberg	Interactive	(1dvd)	.Patti	Pains	Bondage	Poker	(C)	Redfiresoft	(1dvd)	.Transport	Giant	Gold	Edition	2012	(c)	UIG	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.iGO	Android	v8.4.3.179971	Atualizado	01.06.2012	[	GPS	]	(1dvd)	.Hirens	Boot	DVD
v15.1	Restored	v2.0	(1dvd)				Nova	versão	do	melhor	dvd	para	técnicos/amantes	de	informática	que	existe	!				Na	versão	Restored	2.0,	temos	dezenas	de	ferramentas	úteis,	dentre	backup,				disk	tools,	internet,	recovery,	system	information,	office,	burning,	utilities,				antivirus,	USB	tools,	password	tools	e	muito	mais	!	.Android	Mega	Pack	2012	Vol.1
(1dvd)				São	mais	de	800	softwares	para	android,	entre	jogos	e	aplicativos	!	.Easy	Dental	Clínica	v7.6	(1dvd)				TOTALMENTE	COMPATÍVEL	COM	WINDOWS	7	!	!	!				O	EasyDental	é	indicado	ao	cirurgião-dentista	que	busca	um	software	fácil	de	usar,				porém	completo	para	apoiá-lo	nas	tarefas	do	dia-a-dia	e	na	prática	de	especialidades.				-	Animações
de	objetos.	Estas	são	apenas	algumas	das	muitas	possibilidades	deste				DVD	multi-tarefas,	ideal	para	técnicos	e	demais	usuários.	.1808	-	Laurentino	Gomes	[	AudioBook	]	(1cd)				Livro	de	grande	sucesso,	agora	em	versão	narrada	com	voz	humana	!				Acompanha	ainda	edição	eletrônica	da	Revista	VEJA	Especial	1808,				além	do	jornal	(digitalizado)
Gazeta	do	Rio	de	Janeiro	datado	em	10/09/1808,				noticiando,	dentre	outros	assuntos	do	Brasil	(Reino)	e	do	mundo,	a	chegada				da	Coroa	Portuguesa.	1,	2	e	3:				Uma	maneira	divertida	para	a	criançada	aprender	a	tabuada.	A	partir	daí,	desenvolvem-se	os	conteúdos	programáticos	de	uma	forma				simples	e	directa.				Aprenda	com	Mara	Fernandes
como	aplicar	a	técnica	do	scrap	em	diversos				trabalhos:	páginas,	scrapbook,	mini-álbum,	caixinha	surpresa,	capa	de				álbum	e	porta-retrato.	.Hiren's	BootCD	10.0	(1cd)				Versão	atualizada	deste	CD	multi-tarefas	com	centenas	de	ferramentas				para	vc	que	precisa	reparar	e	solucionar	problemas	no	seu	PC	!	.Embarcadero®	RAD	Studio	2010	(1dvd)			
Versão	Novíssima	da	famosa	suite.	Excelente	para	quem	procura	melhorar	sua						técnica	vocal	e	cantar	melhor	este	músico	afinado	e	competente	apresenta	os						exercícios	no	teclado	eliminando	a	necessidade	de	você	ter	um	instrumento						para	fazer	a	técnica.	.Vade	Mecum	Saraiva	2010	-	10ª	Edição	(1dvd)				O	conteúdo	traz:	tutorial	de	apoio	à
consulta	com	a	legislação	complementar,				prática	forense	com	modelos	de	peças	processuais,	nas	esferas	civil,	comercial,				penal,	trabalhista	e	tributária,	elaborados	por	autores	renomados,	dicionário				de	expressões	latinas	e	versão	para	Palm	Top	e	iPhone	das	normas	complementares.	Os	assuntos	mais	importantes				para	você	ir	bem	nas
principais	provas:	exatas,	humanas	e	biológicas.				Atende	tanto	ao	profissional	que	trabalha	sozinho	como	a	grandes	clínicas	com	vários				profissionais,	assistentes	e	secretárias.	.Curso:	MONTE	SEU	PROVEDOR	WIRELESS	|	Apostilas	&	Vídeo-Aulas	(1dvd)				Montando	uma	rede	Wireless	de	pequeno	porte	(	em	sua	casa	).	O	feito	já	está	na	história.
Neste	pacote	vc	tem	dezenas	de	plugins,				além	de	vasto	material	de	treinamento	!	.Anatomy	for	acupuncture	(c)	Primal	(1dvd)				Super	dvd	profissional	para	quem	trabalha	com	acupuntura	!	.Adorage	Effects	from	Dr	BOBAH	01	HARD	Edition	(1dvd)				Mega	pacotão	para	criação	de	efeitos	de	vídeo	em	alta	definição	e	transições.	PRODUTOS	EM	DVD
			DOCUMENTÁRIOS:	.Discos	Voadores	Contagem	Regressiva	para	o	Contato	Final	(c)	CBPDV	(1dvd)				Após	milhares	de	anos	de	intensa	atividade	alienígena,	o	que	ainda				falta	para	um	encontro	definitivo	com	nossos	visitantes?				Conteúdo:	Matemática,	Língua	Portuguesa,	Estudo	do	Meio,	todo	o	programa				curricular	num	CD-ROM.	Eis	o
conteúdo:				*	Adobe	Photoshop	CS5	Extended				*	Adobe	Illustrator	CS5				*	Adobe	InDesign	CS5				*	Adobe	Acrobat	9	Pro				*	Adobe	Flash	Catalyst	CS5				*	Adobe	Flash	Professional	CS5				*	Adobe	Flash	Builder	4				*	Adobe	Dreamweaver	CS5				*	Adobe	Fireworks	CS5				*	Adobe	Contribute	CS5				*	Adobe	Premiere	Pro	CS5				*	Adobe	After	Effects	CS5			
*	Adobe	Soundbooth	CS5				*	Adobe	OnLocation	CS5				*	Adobe	Encore	CS5				*	Adobe	Bridge	CS5				*	Adobe	Device	Central	CS5				*	Adobe	Dynamic	Link	NOVIDADES	#	02-Maio-2010	JOGOS	-PC-	.Tom	Clancys	Splinter	Cell	Conviction	(c)	Ubisoft	(2dvds)	.Baseball	Mogul	2011	(c)	Sports	Mogul	Inc.	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*	.Escolha	Única	-nacional-
(1dvd)	*	FINAL	*	.Muita	Calma	Nessa	Hora	-nacional-	(1dvd)	*	FINAL	*				ANIMES:	.Karas	-leg-	Duração:	150	Minutos	(1dvd)				É	um	OVA	dividido	em	seis	partes	que	se	passa	em	um	cenário	futurístico.	Até	os	exames	mais				difíceis	o	leitor	conseguirá	fazer	corretamente	graças	às	instruções				detalhadas	de	cada	incidência,	com	o	auxílio	de	desenhos
anatômicos,				fotografias	das	posições	e	radiografias	de	excelente	padrão	para	fins				de	comparação.	É	fácil	de	usar	e	muito				flexível,	permite	que	você	crie	projetos	especiais	sem	complicações,	com	toda				liberdade	que	o	mercado	sob	medida	exige.	N.	PACK	477a	-APLICATIVOS	PC-	(1cd)	[a	lista	(em	verde)	abaixo	encontra-se	toda	em	1CD]
Ativador	OFFICE	2007	-	Registre	seu	Office	e	Baixe	as	Atualizações	pela	Internet	!	Banner	Designer	Pro	v4.0.0.0	-	Crie	Banners	!	ClickBook	12.0.0.7	-	Crie	Livros	e	Escolha	entre	Dezenas	de	Templates	!	Diga-me	Onde	Dói	e	Eu	Te	Direi	Por	quê	-	eBook	sobre	Doenças	Eset	Nod32	Antiv¡rus	v4.0.468	Pt-Br	32-64bits	-	Proteção	para	o	seu	PC!	Flash	Card
Flip	Web	-	Cria	Sites	Simulando	as	Páginas	de	um	Livro	Flash	Page	Flip	Full	-	Cria	Sites	Simulando	as	Páginas	de	um	Livro	Flashloaded	32-in-1	-	Modelos	e	Extensões	para	a	Criação	de	Sites	em	Flash	FLIP	Flash	Album	Deluxe	1.9.515.1	-	Crie	Albuns	Digitais	em	Flash	!	IncrediFlash	Xtreme	2	-	Construa	Animações	em	Flash	sem	Conhecimento	Algum	!



JAlbum	v8.5	Portable	-	Crie	Albuns	em	HTML	com	suas	Fotos	!	JumpEye	Flash	Components	-	Dezenas	de	Componentes	Flash	!	Play	With	Pictures	v1.0.4.7907	-	Crie	Multimídia	Repleto	de	Efeitos	com	Sua	Fotos	!	Revista	101	Respostas	-	Vitaminas	-	Tudo	o	que	vc	Precisa	Saber	!	Truecrypt	v6.3	-	Excelente	Software	de	Proteção	!!!	Proteja	seus	Dados	!!!
UltraSlideshow	Professional	1.12	-	Cria	Albuns	em	Flash	!	Windows	7	Usb	Dvd	Tool	-	Instale	o	seu	Windows	7	a	partir	de	um	Pendrive	!	Wondershare	Flash	Gallery	Factory	4.8.2.7	-	Cria	Albuns	em	Flash	!	NOVIDADES	#	22-Novembro-2009	JOGOS	-PC-	.Left	4	Dead	2	(c)	Electronic	Arts	(2dvds)	.Kings	Bounty	Armored	Princess	(c)	1C	Company	(1dvd)
.Ninja	Blade	(c)	ND	Games	(1dvd)	.The	Sims	3	Volta	Ao	Mundo	["World	Adventures"]	(c)	EA	(2dvds)	.Lego	Indiana	Jones	2	The	Adventure	Continues	(c)	LucasArts	(2dvds)	DIVERSOS	-PC-	.Symantec	Norton	Ghost	15.0	(1cd)	.Treinando	a	Emoção	para	ser	Feliz	-Audio	Book-	(1cd)				Nunca	tivemos	uma	indústria	de	lazer	tão	grande	e	diversificada,				mas
o	homem	nunca	foi	tão	triste	e	sujeito	a	tantas	doenças	psíquicas.	.VMWare	MacOsX	Leopard	10.5.8	(iDeneb	v1.6	Lite	Edition)	(1dvd)				Uma	montagem	universal	para	processadores	Intel/AMD	que	suportam	SSE2.	NOVIDADES	#	18-Outubro-2009	JOGOS	-PC-	.X3	Terran	Conflict	(c)	Deep	Silver	(2dvds)	.Lego	Star	Wars	The	Complete	Saga	(c)
Lucasarts	Entertainment	(1dvd)	.Premier	Manager	10	(c)	Zushi	Games	(1dvd)	.Dreamkiller	(c)	Mindware	Studios	(2dvds)	.Machinarium	(c)	Amanita	Design	(1dvd)	.Last	Half	of	Darkness	Tomb	of	Zojir	(c)	WRF	Studios	(1dvd)	.Cabelas	Outdoor	Adventures	2010	(c)	Activision	(1dvd)	.Nancy	Drew	Warnings	at	Waverly	Academy	(c)	Her	Interactive	(1dvd)
.Lucidity	(c)	Lucas	Arts	(1dvd)	.Nancy	Drew	Warnings	at	Waverly	Academy	(c)	Her	Interactive	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Nero	9	Reloaded	v9.4.17.0	MULTiLANGUAGE	*	SUITE	COMPLETA	*	(1dvd)	.IGO	v8.3.4.102680	+	Mapa	V9.1	+	Gurjon	Atualizado	(1dvd)	.VMware	Workstation	7.0.0	Build	197124	RC	+	Tools	(1dvd)	.Windows	XP	SP3	Turbo	3D	2010
(1dvd)				Uma	nova	tecnologia!	Entre	no	mundo	emocionante	com	a	exclusiva	tecnologia				Future	3D	Effect	Technology	!	Estável,	rápido	e	seguro,	Charming	3D,	papéis				de	parede,	temas,	o	movimento	de	janelas	e	muito	mais...				São	mais	125	vídeo-clipes	mesclados	de	grandes	sucessos	!	.The	Classic	Project	-	Volume	9		(1dvd)		Veja	os	Títulos	Aqui	>
			Uma	série	de	Video	Mixes	dos	anos	70,	80,	e	90.	Incrível	!!!	Video	Thumbnails	Maker	1.0.1.2	-	Crie	uma	Sequência	de	Imagens	do	seu	Vídeo	!	Winamp	Pro	5.5	+	Vários	Plugins!	-	O	Melhor	Player	para	MP3	!	Windows	Supporter	Products	Pack	2008	-	Diversos	Programas	para	Otimizar	o	seu	Windows	!	NOVIDADES	#	04-Janeiro-2009	JOGOS	-PC-	.The
Tale	Of	Despereaux	(c)	Brash	Entertainment	(1dvd)	.The	Royal	Marines	Commando	(c)	City	Interactive	(1dvd)	.Cobra	11	Burning	Wheels	(c)	RTL	Playtainment	(1dvd)	.NARC	(c)	Midway	(1dvd)	.Cryostasis:	Sleep	Of	Reason	(c)	1C	(1dvd)	.Steven	Spielberg's	Director's	Chair	(1dvd)	.Know	How	(c)	Pro	Sieben	Media	(1dvd)	.Paws	and	Claws	Pampered	Pets
(c)	ValuSoft	(1dvd)	.Britannica	Puzzle	Potpourri	(c)	Idigicon	(1dvd)	.Homeland	Defense	National	Security	Patrol	(c)	ValuSoft	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Autodesk	Impression	v2.0	(1dvd)	.Canopus	Edius	Broadcast	v4.6	(1dvd)	*	SUPER	EDITOR	DE	VÍDEO	!!!	.Curso	em	Vídeo	sobre	Adobe	Flex	(c)	Informaticon	(3dvds)	.Curso	em	Vídeo	de	C#	com	Visual
Studio	2005	(c)	DevMedia	(1cd)	.iPhone	Collection	Pack	Volumes	1-2-3	(1cd)	.Serif	Digital	Scrapbook	Artist	v1.0	(2cds)	.300.000	Animations	(2dvds)				Super	acervo	com	300mil	GIFs	animadas	distribuídas	em	diversas	áreas	!	.Max	Restaurante	1.20	(1cd)				Este	software	é	recomendado	para	restaurantes	à	la	carte	e	self-service,	choperias,				bares,
churrascarias,	pizzarias,	panificadoras,	lanchonetes,	deliverys	e	lojas	de				conveniência.	Produção	MTV.	Apostilas	com	exercícios	e	questões	tiradas	de	vestibulares				para	revisar	o	aprendizado.	Mas	o				InfoAudio	vai	além.	There	aren’t	any	categories	to	clutter	your	screen,	just	an	unobtrusive	search	bar.	Lançada	pela	Pearson	Education,	chega	ao
mercado	com	novo				design	e	um	traço	inovador:	preocupados	em	aguçar	o	raciocínio	e	o				pensamento	crítico	dos	estudantes,	Paul	J.				Um	ótimo	MOD	do	Half	Life	2	!	DIVERSOS	-PC-	.IMSI	TurboCAD	Professional	Platinum	19.0	32/64bit	(1dvd)	.Virtual	DJ	v7.0.5	PRO	-	Software	Profissional	para	Djs	!!!	(1dvd)	.MAGIX	Digital	DJ	2	v2.00	-	Software
Profissional	para	Djs	!!!	(1dvd)	.Corel	Website	Creator	X6	v12.50	(1dvd)	.Novo	Acordo	Ortográfico	(1dvd)				O	material,	composto	por	um	livro	com	seis	capítulos	e	um	DVD	com	seis	aulas				gravadas,	alia,	de	forma	bastante	didática,	a	teoria	à	prática,	demonstrando				todas	as	recentes	alterações	que	constam	na	ortografia	da	língua	portuguesa.	.735
3D	Decoupage	Sheets	(1dvd)				Mega	coletânea	de	papéis	de	altíssima	resolução	para	uso	em	decoupage	!				São	735	variados	motivos	para	cada	ocasião	!!!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Bruno	-leg/dubl-	(1dvd)				.À	Deriva	-nacional-	(1dvd)				SHOWS:				.O	Baile	do	Simonal	(1dvd)				.Hermanoteu	na	Terra	de	Godah	-	Os	Melhores	do	Mundo
[comédia]	(1dvd)	NOVIDADES	#	27-Dezembro-2009	JOGOS	-PC-	.Ascension	to	the	Throne:	Valkyrie	(c)	Strategy	First	(1dvd)	.Zombilution	(c)	Echidna	(1dvd)	.Mass	Effect:	DLC	Pack	(c)	EA	(1dvd)			Coleção	das	expansões	reunidas	num	1dvd:	Bring	Down	the	Sky	&	Pinnacle	Station	DIVERSOS	-PC-	.The	Print	Shop	DeLuxe	22	(4dvds)	.Golden	Software
Surfer	v9.8.669	(1cd)	.SketchUp	Pro	7.1.6087	+	V-Ray	SR	1.5	+	Podium	1.7	(1dvd)	.Super	Pack	Softwares	Vol	2	(1dvd)					Mega	coletânea	contendo	dezenas	de	aplicativos	úteis	no	dia-a-dia	.Pinnacle	Title	Extreme	Volume	1	(1cd)				Criação	de	legendas	e	efeitos	em	texto	para	o	Pinnacle	!	.Sweet	Home	3D	v2.2	Pt-Br	(1dvd)				Sweet	Home	3D	é	uma
excelente	aplicação	multi-plataforma,	que	recorre	a	efeitos				tridimensionais,	proporcionando	um	realismo	interessante	quanto	ao	espaço	e	à				disposição	dos	materiais	dentro	de	paredes.				Quer	conhecer	os	novos	recursos	do	Photoshop	CS5?				Gera	relatórios	por	data,	empresa,	localização,	grupo	ou	fornecedor	-	para	que				você	tenha	total	controle
sobre	todo	o	seu	patrimônio.				Quer	ensinar	alguém	ou	mesmo	aprender,	tá	aí	uma	didática	ferramenta!	.ProShow	Mega	Collection	2010	(1dvd)				Acompanha	os	4	volumes	do	StylePack	+	ProShow	StylePack	Escapes	+				ProShow	StylePack	Grunge	Appeal	+	Proshow	v4.1.2737	em	PORTUGUÊS!				Além	do	ProShow	MediaSource	Wedding	Essentials
Collection	+	uma				super	coletânea	de	efeitos	sonoros	para	vc	utilizar	na	sua	produção				e	um	guia	rápido,	em	português,	para	a	utilização	do	Proshow	!	.Sweet	Home	3D	v2.6	Pt-Br	(1dvd)				Sweet	Home	3D	é	uma	excelente	aplicação	multi-plataforma,	que	recorre	a	efeitos				tridimensionais,	proporcionando	um	realismo	interessante	quanto	ao	espaço
e	à				disposição	dos	materiais	dentro	de	paredes.	Finalmente	um	ótimo	curso	de	Android	no				Brasil	!	São	80	Videoaulas	no	total	!	.Xpressive	II	(1dvd)				Quer	ir	além	dos	desenhos	internos	de	sua	máquina	de	bordar?	.Adorage	Swipes	v31	My	Valentine	(1dvd)				Este	super	pacotão	inclui	plugins	para	edição	de	vídeo,	transições	e	efeitos.				Aula	02:
Produtos,	categorias	e	CMS	da	página	inicial.	.3DMagix	Software	Complete	Suite	(1dvd)				Agora	vc	poderá	criar	animações	profissionais	em	3D,	jogos	e	modelos	gráficos				como	os	conhecidos	estúdios	da	Pixar	e	Dreamworks,	facilmente	em	2hs	ou	menos!				Esta	suite	inclui:	softwares,	tutoriais,	treinamento	em	vídeo,	bônus,	etc...	Em	português	na
sua	5°	edição.				Com	Olimpíadas	e	Copa	do	Mundo	na	agenda,	o	Brasil	é	o	roteiro	do	momento	e	o				Estado	do	Rio	a	vitrine	mais	cobiçada.	Os	temas	são				apresentados	através	de	casos	reais	e	ficção.	Você	está	diante	de	um				desafio,	mas	também	diante	de	uma	vitória	que	lhe	dará	vida	em	abundância,				melhor	saúde,	auto	estima	e	economia.	Com
o	pMotel	você	pode	cadastrar	diversos				tipos	de	apartamentos,	suítes,	entre	outros,	diferenciando	o	valor	de	cada				apartamento.	Ultra	leve	com	o	propósito	de	rodar	em	PCs	bem	antigos	!	.Mais	de	1.300	Livros	em	ePub	e	PDF	(1dvd)				Todos	os	Livros	que	estavam	no	site	iOS	Book	!	Idioma:	Português	-	BR	!	.Curso	Praetorium	-	Turma	Premium	2011
(1dvd)				Trata-se	do	Material	escrito	do	Curso	Praetorium,	Turma	Premium	-	Anual.	Revistas:	Dicas	do	Vista,	Notebooks,	Sites	2.0,				Firefox,	Office	2007,	Photoshop	CS3,	Utilitários,	Sistemas				Operacionais,	Guia	Definitivo	dos	Arquivos,	Escritório	Online,				Ubuntu,	Empregos	em	Tecnologia.	De	onde	vêm	as				vozes	da	minha	cabeça?"	Como	você	as
responderia?	O	encontro	é	fulgurante.				Um	verdadeiro	tesouro	para	designers	!	.Google	Android	OS	0.3	Live-DVD	(1dvd)				Rode	o	Android	no	seu	PC,	sem	precisar	instalar!	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Como	Treinar	o	seu	Dragão	-leg/dubl-	(1dvd)				.Tiras	em	Apuros	-leg/dubl-	(1dvd)	NOVIDADES	#	03-Outubro-2010	JOGOS	-PC-	.Pro	Evolution
Soccer	2011	(c)	Konami	(2dvds)	.Fifa	11	(c)	Electronic	Arts	Inc.				Os	personagens	são	retratados	em	3D	mesclando	cenários	reais.				Conteúdo	do	CD:				*10	capítulos	(Power	Point	2000	ou	superior)				*900	slides	com	ilustrações	de	alta	resolução				*177	filmes	sobre	cabeamento	e	configurações	do	Windows,	com	explicações	de	voz				*E-Book	de	300
páginas:	"Como	montar	e	configurar	sua	rede	de	PCs"	.Materialise	Simplan	Pro	v11.04	(1dvd)				Software	profissional	para	modelagem	de	dentes,	coroas,	próteses,	implantes,	etc	.Truques	e	Macetes	Práticos	da	Negociação	(1dvd)				Truques	CRUÉIS	e	segredos	de	negociação	do	mundo	real.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:				.Delta	Farce:	Missão
Incompetência	[DELTA	FARCE]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Sem	Controle	-nacional-	(1dvd)				.O	Escafandro	e	a	Borboleta	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Hooligans	2:	Marque	o	Seu	Território	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.As	Margens	De	Um	Crime	[In	the	Electric	Mist]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				.Diário	dos	Mortos	[Diary	of	the	Dead]	-leg/dubl-	(1dvd)
*FINAL*				.Coraline	e	o	Mundo	Secreto	[Coraline]	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*				SHOWS:				.Rita	Lee	Jones	-	Série	Grandes	Nomes	TV	Globo	(1dvd)				.Chitãozinho	&	Xororó	-	Românticas	(1dvd)				.Evanescence	-	Adventure	(1dvd)				.Zélia	Duncan:	Pré	Pós	Tudo	Bossa	Band	(1dvd)				.Paula	Toller	-	Nosso:	Ao	Vivo	(1dvd)				PORNÔS:				.ORGY	SEX	PARTIES
6	(1dvd)				.ORGIES	-	Filme	em	5	Partes	de	Orgias	Amadoras!	(1dvd)	NOVIDADES	#	24-MAIO-2009	JOGOS	-PLAYSTATION	2-	.UP	(c)	THQ	*NTSC/USA*	(1dvd)	.Tony	Hawk´s:	American	Wasteland	(c)	Activision	*NTSC/USA*	(1dvd)	.Project	SnowBlind	(c)	Eidos	*NTSC/USA*	(1dvd)	JOGOS	-PC-	.Damnation	(c)	Codemasters	(2dvds)	.Terminator	Salvation
(c)	Warner	Home	Video	Games	(2dvds)	.Secret	Files	2:	Puritas	Cordis	(c)	Deep	Silver	(2dvds)	.Terrorist	Takedown:	War	in	Colombia	(c)	City	Interactive	(1dvd)	.Line	Rider	Freestyle	(c)	Deep	Silver	(1dvd)	.Smashing	Toys	(c)	Leon-Brothers	(1dvd)	ÁUDIO	LIVRO	-MP3-	*	Todos	os	Áudio	Livros	abaixo	são	Interpretados	por	Vozes	Humanas	!!!	.3:16:	A
Mensagem	de	Deus	para	a	Vida	Eterna	(c)	Plugme	(1cd)	.A	Lição	Final	(c)	Plugme	(1cd)	.A	Metamorfose,	de	Franz	Kafka	(c)	Fundação	Dorina	Nowill	(1cd)	.A	vida	como	ela	é	(c)	Plugme	(1cd)	.As	Cidades	Invisíveis,	de	Italo	Calvino	(c)	Fundação	Dorina	Nowill	(1cd)	.Alô,	Chics!	(c)	Plugme	(1cd)	.As	21	leis	irrefutáveis	da	liderança	(c)	Plugme	(1cd)
.Carga	Perigosa	(c)	Ivan	Santana	(1cd)	.Diana	Crônicas	Íntimas	(c)	Plugme	(1cd)	.Investimentos	Inteligentes	-	Gustavo	Cerbasi	(c)	Plugme	(1cd)	.Marley	e	Eu	(c)	Plugme	(1cd)	.Memórias	do	Livro	(c)	Plugme	(1cd)	.Mentiras	que	os	homens	contam	(c)	Plugme	(1cd)	.Muito	Além	do	Segredo	(c)	Plugme	(1cd)	.O	Ano	do	Pensamento	Mágico	(c)	Plugme	(1cd)
.O	Segredo	das	4	Letras	(c)	Plugme	(1cd)	.O	Vencedor	está	só	-	Paulo	Coelho	(c)	Plugme	(1cd)	.Perdas	e	Ganhos	(c)	Plugme	(1cd)	.Quando	Nietzsche	Chorou	(c)	Plugme	(1cd)	.Uma	Vida	Inventada	(c)	Plugme	(1cd)	.Vale	Tudo	(c)	Plugme	(1cd)	DIVERSOS	-PC-	.Ms	Windows	7	Ultimate	64bits	RC1	Build	7100	-	Português	do	Brasil	*100%	OK*	(1dvd)	.Ms
Windows	7	Ultimate	32bits	RC1	Build	7100	-	Português	do	Brasil	*100%	OK*	(1dvd)	.Microsoft	Windows	Server	2008	SP2	x86	(PORTUGUÊS)	build	6002.18005	(1dvd)	.Adobe	Lightroom	v2.3	[Português]	(1cd)	.Administrando	Firebird	e	Interbase	(c)	Devmedia	(1dvd)	.Curso	InfoExame	CDROM	NERO	2009	(1dvd)	.MAGIX	Movies	on	DVD	7	d-version
v7.0.3.0	(1dvd)	.Serif	Photoplus	X3	v13	(1dvd)	.Revista	Veja	-	40	Edições	Digitalizadas	(11/09/1968	a	11/06/1969)	(1dvd)	.Global	Mapper	v10.02	DC051509	-	Engenharia	(1cd)	.IVS	3D	Fledermaus	Pro	v7.0.0a163	-	Engenharia	(1cd)	.Labcenter	Proteus	Professional	v7.5	SP3	-	Eletrônica	(1cd)	.Microsoft	Office	Professional	Plus	2010	Technical	[32	e
64bits]	(2cds)	.VídeoCarro	Eletricidade:	Medidas	Elétricas	(video-curso	automotivo)	(1cd)	.Embarcadero	DBArtisan	v8.6.1.3893	-	Administração	multi-plataforma	de	bancos	de	dados	(1cd)	.Embarcadero	ERStudio	Enterprise	v.7.5.1	Build	5253	-	A	Melhor	ferramenta	CASE	!	(1cd)	.Criando	Rede	Local	Sem	Dominio	(c)	Designteen.net	-	Video	Aula	(1dvd)
.Dicionário	Longman	v1.0.0.1	-	Dicionário	Inglês/Português	&	Português-Inglês	+	Exercícios	(1cd)	.Super	Gerador	de	Aplicativos	Rápidos	em	Java	(2dvds)	*PREÇO	DIFERENCIADO*	R$30				Aplicativo	e	Curso	!!!				Desenvolva	o	seu	próprio	aplicativo	sem	conhecimento	algum	!!!				Depois	de	mais	de	2	anos,	mais	de	1.000	horas	de	muita	pesquisa	e			
principalmente	programação,	está	pronto	a	primeira	versão	desse	super				programa	que	gera	aplicativos	completos	em	java	em	poucos	segundos.	Muita	diversão	em	3	divertidas							histórias	de	Natal.				O	LightSwitch	tira	toda	a	complexidade	de	construção	e	interação	dessas				camandas	para	que	os	desenvolvedores	mantenham	o	foco	na	sua	regra
de				negócio.	.Embriologia	Básica	MOORE	e	PERSAUD	-	7ª	edição	(1dvd)				Mostra,	desde	o	início,	todo	o	conhecimento	científico	e	clínico	da	embriologia	e				da	teratologia	considerados	essenciais	e	que	você	precisa	dominar.				-	Proteção	por	senha	ao	entrar	e	ao	abrir	histórico	de	pacientes.							.Guerra	Do	Brasil:	Toda	Verdade	Sobre	A	Guerra	Do
Paraguai	(1987)	(1dvd)							Entre	1864	e	1870,	a	América	do	Sul	é	palco	do	maior	e	mais	sangrento							conflito	armado	do	século,	conhecido	como	a	"Guerra	do	Paraguai",	ou							"Guerra	Grande",	para	os	paraguaios.							Aprenda	com	Mara	Fernandes	como	aplicar	a	técnica	do	scrap	em	diversos							trabalhos:	páginas,	scrapbook,	mini-álbum,	caixinha
surpresa,	capa	de							álbum	e	porta-retrato.				*	Renderização	por	GPU	(placas	de	vídeo	3D,	etc).	Use	o	Demonstrativo	Financeiro				para	acompanhar	o	seu	planejamento	e	fluxo	de	caixa.				Capacidade	para	trabalhar	com	as	seções	do	FAT,	FAT32,	NTFS.	Aprenda	passo	a	passo,	saiba	como	editar	e	converter	um	vídeo	com				o	programa	Avidemux.
Além	do	Microsoft	Windows				Virtual	PC	Windows	XP	Mode,	que	auxilia	na	execução	de	softwares	na	plataforma	do	seven!	.Acoustica	Mixcraft	v4.5.118	with	Library	Sound	(2009)	(1dvd)				Super	editor	musical	completíssimo	e	com	enorme	biblioteca	de	efeitos	sonoros	!	.SmartDraw	2010	(1dvd)				O	mais	popular	software	gráfico	para	negócios	!
.SureThing	CD	DVD	Labeler	Deluxe	with	ClipArt	and	BackGrnd	5.1.614.0	(1dvd)				O	melhor	software	para	criação	de	capas	que	existe	!	Acompanha	acervo	grande	de				cliparts	e	fundos	para	a	utilização	nas	suas	criações.	Com	a	participação	dos	maiores	astros	da	televisão	e	direção	de	Daniel				Filho,	A	Vida	Como	Ela	É	é	obscena	e	conservadora,
machista	e	sensível,	dramática				e	bem	-	humorada	e,	acima	de	tudo,	contraditória.	Destaques	para	compartilhamento	de				banda	larga	(Velox,	Virtua,	Speedy,	AJato),	redes	wireless,	redes	ponto-a-ponto				com	todas	as	versões	do	Windows	e	cabeamento.	Contém	sexo	amador,	grupal,				e	muito	mais	!	.Pacotão	TransWORLD	2012	-	Vol.I	(2dvds)			
Coletânea	de	vídeos	de	sexo	entre	homosexuais.	Recupere	arquivos	de	pen	drives.	PRODUTOS	EM	DVD				FILMES:	.Atividade	Paranormal	2	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	.Scott	Pilgrim	Contra	o	Mundo	-leg/dubl-	(1dvd)	*FINAL*	NOVIDADES	#	20-Fevereiro-2011	JOGOS	-PC-	.Brasfoot	2011	(1dvd)	.Majesty	Anthology	(c)	Cenega	(1dvd)	.Floorball	League
(c)	Prodigium	Game	Studios	(1dvd)	.Edna	And	Harvey:	The	Breakout	(c)	Lace	Mamba	Global	(1dvd)	.Hank	Haney	World	Golf	(c)	Atari	(2dvds)	.Dive	To	The	Titanic	(c)	TML	Studios	(1dvd)	.Back	to	the	Future:	The	Game	-	Episode	2:	Get	Tannen!	(1dvd)	.Reincarnations	Awakening	(c)	Focus	Multimedia	(1dvd)	.Dexter	The	Game	(c)	Icarus	Studios	(1dvd)
.You	Don´t	Know	Jack	(c)	THQ	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Avid	Pinnacle	Studio	Ultimate	HD	15	Multilanguage	(1dvd)	.Data	Recovery	Collection	2011	(1dvd)				Uma	compilação	dos	melhores	programas	para	recuperar	dados	de	qualquer				dispositivo,	em	qualquer	ocasião.	Este	curso	em	forma	de	vídeo				aula,	visa	dar	um	embasamento	na	linguagem
Objective-C	e	na	IDE	Xcode,				linguagem	e	ferramenta	RAD	para	sistemas	Apple.				São	101	videoaulas	que	ensinam	como	autorar	DVDs,	criando	menus	interativos	e				até	trilha	sonora.				Cadastros:	Produtos,	Clientes,	Funcionários	e	Fornecedores;				Vendas	e	Ordens	de	Serviços,	com	lançamentos	e	baixas	de	estoque	automáticos,				relatórios,
histórico	e	gráficos;				Controle	de	estoque,	com	entradas,	saídas,	pedidos,	reservas,	encomendas	consignações,				cálculo	de	estoque	máximo	e	mínimo,	emissão	de	nota	fiscal,	inventário	e	etc;				Controle	bancário,	com	cadastro,	lançamentos	e	histórico	das	contas;				Controle	do	caixa,	com	cadastro	dos	caixas,	lançamentos	automáticos	das	vendas,			
entradas	e	saídas	de	dinheiro	não-vinculadas	a	vendas,	transferências	para	contas				bancárias	e	mais;				Contas	a	pagar	e	a	receber,	com	avisos	na	tela	principal	quando	está	na	data	do				vencimento	e	cadastro	automático	ao	fazer	vendas	parceladas;				Criação	e	emissão	de	recibos;				Agenda	de	compromissos	(eventos	/	reuniões);				Pesquisa
inteligente	nos	cadastros;				Relatórios	personalizáveis	com	estatísticas,	tabelas	de	preços,	rankings,	etc.;				Gráficos	de	estatísticas;				Tabelas	auxiliares;				Suporte	a	add-ins;				Sistema	multiusuário	com	níveis	Administrador,	Gerente	e	Vendedor.	Gerar	gráficos	3D,	títulos	e	texto	animado	para				impressionar	seus	espectadores	é	tarefa	fácil	com	este
produto	!	.Currículo	Total	(c)	Luciano	Augusto	(1dvd)				Este	treinamento	em	vídeo	foi	desenvolvido	para	auxiliar	os	participantes				da	comunidade	na	construção	do	Currículo	Vitae	e	sua	apresentação	no	mercado.	.Tutorial	de	conversão	HDTV	para	MKV/AVI	(1dvd)				Entenda	melhor	como	é	o	processo	de	conversão	HDTV	para	MKV/AVI.	História	que
começa	no							tempo	em	que	o	saber	se	limitava	a	entender	a	natureza	para	sobreviver	a							ela.				Também	afirmaram	que	recomendariam	e	até	presenteariam	amigos	com	o	curso.	Conteúdo:				AleoSoft	3D	Flash	Slideshow	Creator	1.2,	Aleo	Flash	MP3	Player	Builder	3.1.23,				AleoSoft	Flash	Slideshow	Gallery	Maker	1.3,	AleoSoft	SWF	GIF	Converter
1.2,				AleoSoft	Photo	Collage	Maker	1.6,	News	Ticker,	Menu	Builder,	Intro-Banner				Builder,	Slideshow	Builder,	Photo	Animation	Software,	AquaSoft	SlideShow				Studio	6.3.05,	CoffeeCup	Flash	Photo	Gallery	5.9,	Flash	Slideshow	Maker	Pro	4.8,				SlideShow	for	YouTube	6.3.05,	Wondershare	Flash	Gallery	Factory	4.7.3.5	&				Wondershare	Movie
Story	4.5.0.1.	.MCP	Especializado	em	Windows	2003	(certificação	Microsoft	70-290)	-	Curso	Interativo	(1dvd)				Esta	formação	oferece	ao	profissional	conhecimentos	avançados	sobre	o				produto	Windows	2003	da	Microsoft,	tornando-o	um	especialista.	.Curso	Globo	de	Idiomas	-	Inglês	(Completo)	(1dvd)				Curso	completo	em	18	fascículos	(72
unidades	-	em	pdf	-	High	Quality);				Possui	18	Tapes	(em	mp3)	para	conversação	e	acompanhamento	das	lições;	.Curso	Globo	de	Idiomas	-	Francês	(Completo)	(1dvd)				Curso	completo	em	18	fascículos	(36	unidades	-	em	pdf	-	High	Quality);				Possui	18	Tapes	(em	mp3)	para	conversação	e	acompanhamento	das	lições;	.Enciclopédia	Multimídia	dos
Seres	Vivos	-	Vertebrados	I	(1dvd)				Um	vasto	conteúdo	com	imagens,	vídeos,	uma	verdadeira	fonte	de	informação				centrado	em	Mamíferos	Vertebrados	I.				>>	Técnico(a)	de	Operação	Júnior:				Matemática;	Língua	Portuguesa;	Matemática	Financeira;	Física;	Química;				Instrumentação;	Metrologia;	Informática;	Estatística;	Provas	Antigas	da
Petrobrás;				Testes	e	Exercícios	para	Fixação.	EXCELENTE	!!!	.Seminário	PERISPÍRITO	-	Zalmino	Zimmermann	(1dvd)				O	respeitado	escritor	e	expositor	Zalmino	Zimmermann,	autor	da	mais	importante	obra				sobre	o	perispírito,	aborda	neste	extenso	seminário,	de	forma	esclarecedora	e				profunda	a	natureza	espiritual	e	interexistencial	do	ser
humano,	conceito	e	provas				da	existência	do	perispírito,	conceito	e	tipos	de	mediunidade,	transe,	educação				mediúnica,	reunião	mediúnica	e	seus	integrantes,	processos	obsessivos.				Veja	o	conteúdo	deste	DvD	clicando	no	ícone	ao	lado	>>	.National	Geographic	Brasil	(1dvd)				A	Coleção	traz	informações	sobre	fotografia,	expedições,	ciências,	meio
			ambiente,	cultura,	história,	espaço,	política	e	arqueologia.	Dicas	de	temperos	e	aromas	para	deixar	a	alimentação	mais				prazerosa.	Software	que	acompanham	o	Curso:	DVD	Styler;	Sony	DVD				Architect;	Free	DVD	Creator;	Windows	Live	Movie	Maker	e	outros.	e	O	Segredo,	a	autora	best-seller							Louise	Hay	transforma	um	dos	livros	de	auto-ajuda
mais	vendidos	da							história	editorial	em	mais	uma	superprodução	de	cinema	de	bem-estar.	Versão	estudantes;	Abastecimento	de				Água;	Saneamento;	Eletrificação;	Gás;	Análise	da	Punção;	Escadas;	Lajes	Maciças;				Consoles	Curtos;	Muros	de	Subsolos;	Vigas	parede;	Elementos	de	Fundação;	Muros				em	balanço	de	concreto	armado;	Cortinas;
Cypelec;	Cypelec.	É	o	primeiro	passo	para	as	formações	MCDBA,	MCSA				e	MCSE,	e	é	essencial	para	quem	deseja	uma	carreira	de	sucesso	na	área	de	TI	!	.Pacotão	McAfee	2009	All-in-One	(1dvd)				Conteúdo:				McAfee	IntruShield	Manager	v5.1.5.9				McAfee	Preventsys	Enterprise	Security	Management	v2.8.0.123				McAfee	Quarantine	Manager	v6.0
PRODUTOS	EM	DVD				DOCUMENTÁRIOS:				.Nossos	Registros	Mediúnicos	de	Raul	Teixeira	(1dvd)							As	teorias	das	origens	da	vida,	na	Idade	Média,	e	as	descobertas	da	Ciência,							que	permitiram	conhecer	a	existência	dos	seres	infinitamente	pequenos,	bem							como	observar	no	Cosmos,	o	mundo	infinitamente	grande,	ambos	invisíveis	aos						
olhos	normais	das	criaturas.	.Microsoft	COFEE	v1.1.2	(1cd)				A	ferramenta	Computer	Online	Forensic	Evidence	Extractor	(COFEE)	foi	desenhada	pela				Microsoft	e	oferecida	à	Interpol	para	auxílio	no	combate	ao	crime.	são	elas:							->	O	Poder	da	Água	(Messages	from	Water,	2005)	-dublado-							Se	você	leu	o	livro	ou	assistiu	ao	filme	QUEM	SOMOS
NÓS	e	ficou	fascinado	com							os	lindos	cristais	de	água	que	se	transformam	ao	serem	expostos	a	estímulos							como	a	palavra	"amor"	ou	a	música	de	Mozart,	este	DVD	lhe	dará	as	explicações							que	você	precisa	para	deixar	de	sofrer	e	achar	a	verdadeira	felicidade.	Gostaria	de	conhecer	um	software	que	facilite				todo	o	processo	gerencial	deste
tipo	de	estabelecimento?	Termos	que	passaram	a	ser	populares	no				meio	fotográfico	onde	antes	se	falvava	apenas	de	negativo	ou	cromo	e	tamanho	final				da	ampliação.	Eunice	acalentava	no	coração	o	ideal	de	construir	preventórios				para	abrigar	crianças	sadias	filhas	de	hansenianos,	evitando	o	contágio	da	doença.	Erudito	e	profundo	conhecedor
de	latim	e	grego,							seus	estudos	científicos	sempre	o	colocaram	à	frente	de	seu	tempo.	.Curso	de	Otimização	de	Sites	SEO	(1dvd)				Neste	curso	vamos	aprender	a	trabalhar	com	URL’s	amigáveis,	aplicação	de	SEO				em	elementos	HTML,	Aprenderemos	a	utilizar	as	ferramentas	do	Google	para				aperfeiçoar	e	monitorar	nosso	site,	e	faremos	uma
campanha	de	SEO	com	mídias				sociais	e	Otimização	de	site!	Veremos	na	pratica	como	utilizar	o	PHP	para				gerar	nossa	própria	campanha	de	SEO	de	modo	automático,	com	geração	de	Sitemaps,				Feeds,	cadastro	de	site	em	buscadores	como	google,	yahoo,	bing	e	muito	mais!	.CURSO	-	Como	Deixar	de	Fumar	em	Cinco	Dias	(1dvd)				Pesquisas
mostram	que	75	a	85,	dos	fumantes,	no	íntimo,	gostariam	de	parar.	.O	Que	é	o	Espiritismo	-	De	Allan	Kardec	[	AudioBook	-	Voz	Humana	]	(1dvd)				Esta	obra	pretende	não	apenas	facilitar	a	busca	dos	iniciantes	pelas	noções				essenciais	do	Espiritismo,	mas	também	tornar-se	uma	ferramenta	prática	para				as	consultas	dos	adeptos.	Uma	das	principais
características	é	poder	ser	totalmente				personalizado	e	suportar	grande	volume	de	dados.	De	panfletos	a	livros,	revistas,	folhetos	a				formulários	e	edição	profissional	de	PDFs.	É	como	ter	uma	agência	de	design				em	sua	mesa.	Junto	com	este				pacote,	estão	incluídos	53	dicionários	para	uso	OFF-LINE,	ou	seja	serve	até				para	quem	não	tem	ou	não
está	todo	o	tempo	conectado	a	net.	Pode	ser	acompanhado	desde	aqueles				que	não	tem	um	sólido	conhecimento	na	área	de	eletrônica	(como	é	o	caso	de	boa				parte	dos	técnicos	de	informática)	até	os	mais	experientes	para	se	aprofundar				melhor	no	funcionamento	destes	equipamentos.	Além	das	principais	ferramentas,	vc	ainda	encontra	outras
raras.	Soares)	para	seus	novos	amigos.	Filmado	no	Egito	e	no	Sinai,	em	um	dos	maiores				cenários	construídos	para	um	filme,	esta	versão	conta	a	história	da	vida	de				Moisés	(Charlton	Heston),	favorito	na	corte	do	Faraó	(Yul	Brynner),	que	deu				as	costas	a	uma	vida	privilegiada	para	liderar	seu	povo	em	busca	da	liberdade.				-	Interface	de	fácil
utilização.	Edição	(1dvd)	.Governança	de	TI	utilizando	o	modelo	do	COBIT	(1dvd)	.Introdução	ao	AJAX	Reverso	(c)	Devmedia	(1dvd)	.Norton	Antivirus	Gaming	Edition	2009	(1cd)	*VERSÃO	LEVE	!!!*	.Database:	Dominando	SQLServer	(c)	T2Ti	(1dvd)	.Becck	Design	e	Desenvolvimento	Web	-	Video	Aulas	Photoshop	(1dvd)	.Guitar	Combos	(1cd)				Simula
Amplificadores	de	Guitarra	e	pode	ser	usado	em	tempo	real				com	a	guitarra	plugada	no	pc	!	.Pack	SQL	Magazine	(c)	Devmedia	(1dvd)				São	15	edições	da	referida	revista	totalmente	dgitalizadas	!	.Autodesk	V2010	Super	Pack	(1dvd)				Super	pacotão	de	aplicativos	AUTODESK	versão	2010.				Vamos	dar	dicas	de	como	escrever,	montar	e	apresenta	seu
currículo	de	acordo				com	a	vaga	que	estará	concorrendo.				Foi	imensa	sua	importância	e	sua	influência	ao	trazer	à	tona	vários	temas				que	geraram	debates	enriquecedores.	Por	outro	lado,				administrar	uma	autoescola	sem	ferramentas	adequadas	sempre	vai	ser				desgastante	e	complexo.	.CriaMODA	T-Shirt	Collection	(1dvd)				Uma	super
coletânea	de	cliparts	vetoriais	apropriados	para	utilização	na	criação				de	camisas	e	outros	trabalhos	gráficos	afins.	.Internet	Software	Collection	2012	Edition	Final	(1dvd)				Mega	acervo	com	dezenas	de	aplicativos	das	mais	diversas	áreas:				Browsers,	Messengers,	Download	Managers,	Hide	IP	e	muito	mais	!	.A	Biblioteca	do	Gigante	(c)	LusoInfo
Multimídia	(1dvd)				Promove	a	exploração	por	parte	das	crianças,	de	cenários,	imagens,	personagens	e	acções.	A	famosa	entrevista	com	Joseph	Campbell,	conduzida	pelo	jornalista							Bill	Moyers	no	Rancho	Skywalker.	Ninguém	sabe	quem	é				mocinho	e	quem	é	o	vilão.	Teremos	aulas				completas	sobre	todos	os	tipos	de	desenhos.	.Digitmax	v3.0	-
Curso	de	Digitação	(1dvd)				Curso	de	digitação	completo,	com	simulador,	ditado	de	palavras,	stop-type,	um	jogo				e	mais.	Então	veio	ao	lugar	certo!	Este	DVD	é				composto	de	várias	apostilas	para	os	atuais	concursos	para	você	que	quer	estudar!				Aqui	você	encontrará:	-	MILHARES	de	PROVAS;	-	TRINTA	MIL	EXERCÍCIOS;				-	APOSTILASDE
DIREITO	E	CONHECIMENTOS	ESPECÍFICOS;	-	APOSTILAS	E				PROVAS				ANTERIORES	PARA	O	CONCURSO	DA	PETROBRÁS	e	MUITO	MAIS	!!!	.Projuris	v5.3	(1cd)				Completo	sistema	para	controle	e	acompanhamento	de	processos	judiciais				e	administrativos,	desenvolvido	especialmente	para	a	informatização	de				firmas	de	advocacia	de	todos
os	portes,	departamentos	jurídicos				corporativos	e	governamentais.				Essa	determinação	divina	facilitou	a	penetração	da	luz	da	verdade,	libertando	o	ser				da	ignorância	e	do	primarismo,	preparando	assim	o	advento	de	Jesus.	.Sony	MediaSoftware	8	Bit	Weapon:	A	Chiptune	Odyssey	(1dvd)				Mega	coletânea	de	Efeitos	Sonoros	!	.New	Moon	[	Lua
Nova	]	(Áudio	Book)	(1cd)				Para	Bella	Swan,	há	uma	coisa	mais	importante	do	que	a	própria	vida:	Edward				Cullen.							Dê	brinde	no	DVD:	+de	2.200	fotografias	amadoras	!	NOVIDADES	#	23-AGOSTO-2009	JOGOS	-PC-	.Wolfenstein	(c)	Activision	(2dvds)	.All	Aspect	Warfare	(c)	3000AD	(1dvd)	.Angle	of	Attack	(c)	3000AD	(1dvd)	.HOYLE	CASINO	2010
(c)	Encore	(1dvd)	.I	Am	An	Air	Traffic	Controller	3	(ATC3)	-	Simulador	de	Controlador	Aéreo	(1dvd)	DIVERSOS	-PC-	.Autodesk	Inventor	v2010	32bits/64bits	(4dvds)	.22	Manuais	de	Como	Ganhar	Dinheiro	(1cd)	.Dicionário	Aurélio	2009	>>Nova	Ortografia>Nova	Ortografia
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