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O	  premiado	  autor	  Richard	  Ber<net	  dá	  con<nuidade	  ao	  sucesso	  de	  seu	  primeiro	  livro,	  Pães	  –	  
Deliciosos,	  simples	  e	  contemporâneos.	  Neste	  novo	  trabalho,	  ele	  traz	  mais	  detalhes	  sobre	  o	  preparo	  
de	  massas	  e	  desmis<fica	  os	  pães	  mais	  sofis<cados,	  para	  que	  qualquer	  pessoa	  possa	  prepará-‐los	  em	  
casa,	  sem	  dificuldade.	  Faça	  lindos	  pães	  seguindo	  as	  receitas	  ilustradas	  com	  fotos	  do	  passo	  a	  passo.	  
Também	  são	  apresentadas	  receitas	  cria<vas	  que	  levam	  diferentes	  <pos	  de	  farinha	  e	  ingredientes.	  	  

Sumário	  
•	  Equipamentos	  e	  técnicas	  
•	  Fermentação	  lenta	  
•	  Diferentes	  
•	  Doces	  
•	  Fatos	  e	  mitos	  
•	  Fornecedores	  
•	  Tabela	  de	  medidas	  

Sobre	  o	  autor:	  
Richard	   Ber9net	   torna	   diver<do	   o	   preparo	   das	  mais	   variadas	  
formas	  desse	  alimento	  tão	  an<go	  quando	  essencial. 

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Gastronomia	  (18	  anos)	  
Formato:	  22,5	  x	  25,5	  cm,	  160	  páginas,	  colorido.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida,	  com	  orelha.	  
Selo:	  Marco	  Zero|	  ISBN:	  978-‐85-‐213-‐1828-‐6|	  Preço:	  R$	  74,90	  



Junho	  de	  2014	  

As	  lindas	  ilustrações	  deste	  livro	  vão	  levar	  seu	  filho	  a	  uma	  incrível	  viagem	  pela	  fazenda.	  Com	  os	  
animais	   como	   guia,	   ele	   vai	   conhecer	   novas	   palavras	   e	   conceitos.	   Ao	   longo	   do	   livro,	   surgem	  
pequenas	  	  questões	  que	  ensinam	  e	  divertem.	  Seu	  filho	  vai	  querer	  levar	  este	  livro	  para	  onde	  for.	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (3	  anos)	  
Formato:	  21	  x	  27,5	  cm,	  10	  páginas,	  cartonado,	  colorido.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida,	  com	  alça.	  
Selo:	  Yoyo|	  ISBN:	  978-‐94-‐624-‐4479-‐9|	  Tiragem:	  1500	  exemplares	  |	  Preço:	  R$	  29,90	  

Habilidades	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Vocabulário	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvido	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  3	  anos;	  
•	  Ensina	  novas	  palavras	  de	  maneira	  diver<da;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
 



Junho	  de	  2014	  

As	  lindas	  ilustrações	  deste	  livro	  vão	  levar	  seu	  filho	  a	  uma	  incrível	  viagem	  pela	  floresta.	  Com	  os	  
animais	  como	  guia,	  ele	  vai	  conhecer	  novas	  palavras	  com	  o	  conceito	  de	  contrário.	  Ao	   longo	  do	  
livro,	  surgem	  pequenas	  questões	  que	  ensinam	  e	  divertem.	  Seu	  filho	  vai	  querer	   levar	  este	   livro	  
para	  onde	  for.	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (3	  anos)	  
Formato:	  21	  x	  27,5	  cm,	  10	  páginas,	  cartonado,	  colorido.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida,	  com	  alça.	  
Selo:	  Yoyo|	  ISBN:	  978-‐94-‐624-‐4477-‐5|	  Tiragem:	  1500	  exemplares	  |	  Preço:	  R$	  29,90	  

Habilidades	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Vocabulário	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvido	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  3	  anos;	  
•	  Ensina	  o	  conceito	  de	  contrários	  de	  maneira	  diver<da;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
 



Junho	  de	  2014	  

As	   lindas	   ilustrações	  deste	   livro	   vão	   levar	   seu	  filho	  a	  uma	   incrível	   viagem	  por	  praias,	  mares	  e	  
oceanos.	  Com	  os	  animais	  como	  guia,	  ele	  vai	  conhecer	  novas	  palavras	  e	  aprender	  a	  contar.	  Ao	  
longo	  do	   livro,	  surgem	  pequenas	  questões	  que	  ensinam	  e	  divertem.	  Seu	  filho	  vai	  querer	   levar	  
este	  livro	  para	  onde	  for.	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (3	  anos)	  
Formato:	  21	  x	  27,5	  cm,	  10	  páginas,	  cartonado,	  colorido.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida,	  com	  alça.	  
Selo:	  Yoyo|	  ISBN:	  978-‐94-‐624-‐4480-‐5|	  Tiragem:	  1500	  exemplares	  |	  Preço:	  R$	  29,90	  

Habilidades	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Vocabulário	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvido	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  3	  anos;	  
•	  Ensina	  a	  contar	  até	  10	  de	  maneira	  diver<da;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
 



Junho	  de	  2014	  

As	   lindas	   ilustrações	   deste	   livro	   vão	   levar	   seu	   filho	   a	   uma	   incrível	   viagem	  pela	   selva.	   Com	  os	  
animais	  como	  guia,	  ele	  vai	  conhecer	  novas	  palavras	  e	  cores.	  Ao	  longo	  do	  livro,	  surgem	  pequenas	  
questões	  que	  ensinam	  e	  divertem.	  Seu	  filho	  vai	  querer	  levar	  este	  livro	  para	  onde	  for.	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (3	  anos)	  
Formato:	  21	  x	  27,5	  cm,	  10	  páginas,	  cartonado,	  colorido.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida,	  com	  alça.	  
Selo:	  Yoyo|	  ISBN:	  978-‐94-‐624-‐4478-‐2|	  Tiragem:	  1500	  exemplares	  |	  Preço:	  R$	  29,90	  

Habilidades	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Vocabulário	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvido	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  3	  anos;	  
•	  Ensina	  as	  cores	  de	  maneira	  diver<da;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
 



Junho	  de	  2014	  

Este	  livro	  é	  ideal	  para	  quem	  gosta	  de	  labirintos	  e	  jogos	  diver<dos.	  
Os	  labirintos	  são	  incríveis	  e	  enigmá<cos,	  es<mulando	  a	  capacidade	  de	  concentração	  e	  solução	  
de	  problemas.	  
São	  mais	  de	  50	  desafios	  coloridos,	  com	  temá<cas	  diferentes,	  que	  garan<rão	  horas	  de	  diversão	  
para	  os	  pequeninos.	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (6	  anos)	  
Formato:	  24,8	  x	  30,5	  cm,	  64	  páginas,	  offset	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  colorida,	  cartão	  250	  g/m²,	  com	  brochura,	  sem	  orelha.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7412-‐5	  |	  Preço:	  R$	  32,90	  

Habilidades	  
•	  Coordenação	  motora	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Desperta	  a	  imaginação	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  6	  anos;	  
•	  Com	  mais	  de	  50	  <pos	  de	  labirintos	  para	  resolver;	  
•	  Horas	  de	  diversão	  e	  aprendizado;	  
•	  Tamanho	  grande.	  
 



Junho	  de	  2014	  

Esta	  coleção	  traz	  livros	  incríveis	  para	  diver<r	  e	  inspirar	  meninos	  e	  meninas.	  
As	  ilustrações	  já	  iniciadas	  guiam	  as	  crianças	  para	  que	  completem	  os	  desenhos,	  sugerindo	  ideias	  
para	  es<mular	  a	  cria<vidade.	  
As	  ilustrações	  têm	  um	  ar	  de	  humor	  que	  deixará	  tudo	  mais	  diver<do.	  
As	  a<vidades	  incen<vam	  as	  crianças	  a	  despertarem	  o	  interesse	  pela	  arte.	  
É	  um	  livro	  perfeito	  para	  viagens,	  férias	  e	  para	  o	  fim	  de	  semana.	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (6	  anos)	  
Formato:	  24,8	  x	  30,5	  cm,	  128	  páginas,	  offset	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  colorida,	  cartão	  250	  g/m²,	  com	  brochura,	  sem	  orelha.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7411-‐8	  |	  Preço:	  R$	  39,90	  

Habilidades	  
•	  Coordenação	  motora	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Desenvolve	  a	  cria<vidade	  
•	  Desperta	  a	  imaginação	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  6	  anos;	  
•	  Com	  a<vidades	  que	  despertam	  o	  interesse	  pela	  arte;	  
•	  Horas	  de	  diversão	  e	  aprendizado;	  
•	  Tamanho	  grande.	  
 



Junho	  de	  2014	  

Este	  livro	  delicioso	  está	  recheado	  de	  receitas	  para	  os	  mais	  incríveis	  bolos,	  balas	  e	  biscoitos.	  
As	  receitas	  e	  as	  instruções	  são	  ilustradas	  e	  foram	  criadas	  pensando	  nos	  mais	  jovens	  cozinheiros.	  
Dicas	  para	  separar	  a	  clara	  e	  a	  gema	  sem	  precisar	  da	  ajuda	  dos	  adultos,	  como	  untar	  formas	  
sozinho,	  como	  medir	  os	  ingredientes	  e	  muito	  mais	  para	  transformar	  a	  cozinha	  em	  um	  lugar	  
seguro	  e	  diver<do	  para	  o	  pequeno	  cozinheiro	  que	  você	  tem	  em	  casa!	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (6	  anos)	  
Formato:	  19	  x	  24	  cm,	  64	  páginas,	  couchê	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  dura,	  colorida,	  com	  espiral.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7414-‐9	  |	  Preço:	  R$	  44,90	  

Habilidades	  
•	  Coordenação	  motora	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  
•	  Habilidades	  cogni<vas	  
•	  Livro	  para	  compar<lhar	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  6	  anos;	  
•	  Desperta	  o	  interesse	  pela	  culinária;	  
•	  Horas	  de	  diversão	  e	  aprendizado;	  
•	  Tamanho	  grande.	  
 



Junho	  de	  2014	  

Um	  guia	  diver<do	  e	  super	  informa<vo	  sobre	  a	  puberdade	  feminina.	  	  
Indispensável	  para	  informar	  as	  meninas	  sobre	  as	  mudanças	  tsicas	  e	  emocionais	  nesta	  fase	  tão	  
importante	  da	  vida.	  As	  ilustrações	  são	  simples	  e	  diver<das	  para	  atrair	  a	  atenção	  das	  leitoras,	  enquanto	  
a	  linguagem	  as	  trata	  como	  as	  jovens	  adultas	  no	  qual	  elas	  estão	  se	  formando.	  
Uma	  maneira	  simples	  de	  esclarecer	  as	  dúvidas	  e	  de	  dar	  dicas	  	  indispensáveis	  para	  as	  adolescentes	  e	  
pré-‐adolescentes	  não	  passarem	  trabalho	  nessa	  fase.	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (9	  anos)	  
Formato:	  15	  x	  22,5	  cm,	  48	  páginas,	  couchê	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  colorida,	  cartão	  250	  g/m²,	  com	  brochura,	  sem	  orelha.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7410-‐1	  |	  Preço:	  R$	  28,90	  

Habilidades	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  
•	  Habilidades	  cogni<vas	  
•	  Livro	  para	  compar<lhar	  
•	  Vocabulário	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  meninas	  na	  puberdade;	  
•	  Esclarece	  dúvidas	  sobre	  a	  educação	  sexual;	  
•	  Explica	  detalhadamente	  e	  dá	  dicas	  sobre	  esta	  fase;	  
•	  Com	  figuras	  explica<vas.	  
 



Junho	  de	  2014	  

Um	  guia	  diver<do	  e	  super	  informa<vo	  sobre	  a	  puberdade	  masculina.	  	  
Indispensável	  para	  informar	  sobre	  as	  mudanças	  tsicas	  e	  emocionais	  que	  os	  meninos	  passam	  nesta	  
fase	  tão	  importante	  da	  vida.	  
As	  ilustrações	  são	  simples	  e	  diver<das	  para	  atrair	  a	  atenção	  dos	  leitores,	  enquanto	  a	  linguagem	  os	  
trata	  como	  os	  jovens	  adultos	  no	  qual	  eles	  estão	  se	  formando.	  Uma	  maneira	  simples	  de	  esclarecer	  as	  
dúvidas	  e	  de	  dar	  dicas	  indispensáveis	  para	  os	  adolescentes	  e	  pré-‐adolescentes	  não	  passarem	  trabalho	  
nessa	  fase.	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (9	  anos)	  
Formato:	  15	  x	  22,5	  cm,	  48	  páginas,	  couchê	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  colorida,	  cartão	  250	  g/m²,	  com	  brochura,	  sem	  orelha.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7409-‐5	  |	  Preço:	  R$	  28,90	  

Habilidades	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  
•	  Habilidades	  cogni<vas	  
•	  Livro	  para	  compar<lhar	  
•	  Vocabulário	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  meninos	  na	  puberdade;	  
•	  Esclarece	  dúvidas	  sobre	  a	  educação	  sexual;	  
•	  Explica	  detalhadamente	  e	  dá	  dicas	  sobre	  esta	  fase;	  
•	  Com	  figuras	  explica<vas.	  
 



Junho	  de	  2014	  

Uma	  deliciosa	  coleção	  cheia	  de	  ilustrações	  vibrantes	  e	  texturas	  incríveis.	  
Os	  bebês	  adorarão	  correr	  os	  dedinhos	  pelos	  diferentes	  recortes	  e	  texturas,	  explorando	  cada	  página	  e	  
es<mulando	  o	  desenvolvimento	  da	  percepção	  sensorial.	  
Este	  livro	  traz	  lindas	  ilustrações	  de	  pequenos	  animais,	  jardins	  e	  outras	  imagens	  lúdicas	  e	  coloridas.	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (6	  meses)	  
Formato:	  18,5	  x	  18,5	  cm,	  10	  páginas,	  cartonado,	  colorido,	  com	  texturas	  e	  janelas.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7971-‐7	  |	  Preço:	  R$	  32,90	  

Habilidades	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  	  
•	  Es%mulo	  sensorial	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Coordenação	  motora	  
	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  6	  meses;	  
•	  Com	  abas	  que	  deixam	  a	  história	  ainda	  mais	  interessante;	  
•	  Ajuda	  no	  desenvolvimento	  da	  linguagem	  e	  do	  tato;	  
•	  A	  criança	  explora	  texturas	  e	  conhece	  novas	  palavras.	  
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Uma	  maneira	  inteligente	  e	  diver<da	  para	  ensinar	  as	  cores.	  	  
São	  mais	  de	  60	  janelas	  para	  abrir,	  aprender	  e	  descobrir.	  
O	  livrinho	  traz	  perguntas	  e	  respostas,	  jogos	  e	  desafios	  para	  leitor	  e	  criança	  interagirem	  na	  
aprendizagem.	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (3	  anos)	  
Formato:	  21,6	  x	  25,8	  cm,	  16	  páginas,	  cartonado,	  colorido,	  com	  janelas.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7406-‐4	  |	  Preço:	  R$	  38,90	  

Habilidades	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  	  
•	  Es%mulo	  sensorial	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Coordenação	  motora	  
	  	  
	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  3	  anos;	  
•	  Com	  abas	  que	  deixam	  o	  aprendizado	  ainda	  mais	  interessante;	  
•	  Ajuda	  no	  desenvolvimento	  da	  linguagem	  e	  do	  tato;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
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Essa	  male<nha	  traz	  quatro	  livrinhos	  para	  quem	  se	  amarra	  em	  futebol.	  
A<vidades,	  livro	  de	  colorir,	  passatempos,	  adesivos	  e	  muito	  mais!	  
Horas	  de	  diversão	  garan<da.	  
	  
Atenção:	  Não	  é	  recomendado	  para	  crianças	  menores	  de	  3	  anos,	  por	  conter	  partes	  pequenas	  que	  podem	  ser	  engolidas.	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (4	  anos)	  
Formato:	  16,7	  x	  21	  cm,	  16	  páginas	  cada,	  offset	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  cartonada,	  colorida,	  com	  alça.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐8349-‐3	  |	  Preço:	  R$	  44,90	  

Habilidades	  
•	  Coordenação	  motora	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Desperta	  a	  imaginação	  
	  
	  	  
	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  4	  anos;	  
•	  Com	  quatro	  livrinhos	  sobre	  futebol;	  
•	  Proporciona	  horas	  de	  diversão;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
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Este	  bloquinho	  de	  a<vidades	  e	  passatempos	  é	  ideal	  para	  deixar	  a	  criançada	  entre<da	  em	  viagens,	  
piqueniques	  ou	  naqueles	  dias	  de	  chuva.	  
São	  mais	  de	  200	  páginas	  destacáveis	  para	  diver<r	  a	  família	  toda.	  	  
Um	  montão	  de	  jogos,	  labirintos,	  charadas,	  piadas,	  dobraduras	  e	  muito	  mais!	  
	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (6	  anos)	  
Formato:	  15	  x	  19	  cm,	  204	  páginas,	  offset	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  cartão	  250	  g/m²,	  colorida,	  com	  brochura,	  sem	  orelha.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7402-‐6	  |	  Preço:	  R$	  32,90	  

Habilidades	  
•	  Coordenação	  motora	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Desenvolve	  a	  cria<vidade	  
•	  Desperta	  a	  imaginação	  
	  
	  	  
	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  6	  anos;	  
•	  Com	  páginas	  destacáveis;	  
•	  Proporciona	  horas	  de	  diversão;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
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Você	  acha	  ditcil	  desenhar?	  Então	  pense	  outra	  vez!	  Pois	  basta	  seguir	  o	  passo	  a	  passo	  fácil	  e	  aprender	  
a	  fazer	  os	  mais	  incríveis	  desenhos.	  Robôs,	  macacos,	  monstros	  e	  muito	  mais!	  Não	  vão	  faltar	  ideias	  
para	  inspirar	  você!	  
As	  crianças	  mais	  novas	  vão	  se	  sen<r	  realizadas	  ao	  desenhar	  tantas	  coisas	  incríveis.	  O	  livro	  tem	  
espaços	  em	  branco	  para	  pra<car.	  Até	  mesmo	  os	  adultos	  vão	  arriscar	  alguns	  rabiscos!	  
	  
	  

Caracterís9cas	  
Tema	  do	  livro:	  Literatura	  Infan<l	  (6	  anos)	  
Formato:	  21,6	  x	  25	  cm,	  	  96	  páginas,	  offset	  150	  g/m²,	  colorido.	  
Capa:	  cartão	  250	  g/m²,	  colorida,	  com	  brochura,	  sem	  orelha.	  
Selo:	  Usborne|	  ISBN:	  978-‐14-‐095-‐7415-‐6	  |	  Preço:	  R$	  29,90	  

Habilidades	  
•	  Coordenação	  motora	  
•	  Capacidade	  de	  associação	  
•	  Es%mulo	  visual	  
•	  Desenvolve	  a	  cria<vidade	  
•	  Desperta	  a	  imaginação	  
	  
	  	  
	  

Argumentos	  de	  vendas	  
•	  Série	  especialmente	  desenvolvida	  para	  crianças	  a	  par<r	  de	  6	  anos;	  
•	  Com	  ilustrações	  explica<vas;	  
•	  Proporciona	  horas	  de	  diversão;	  
•	  Formato	  atra<vo.	  
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Aguardem	  mais	  novidades	  	  
para	  o	  próximo	  mês!	  

	  
	  

Obrigado!	  


