Esta apostila foi baixada gratuitamente do www.apostilando.com o maior site de
Apostilas da Internet.
Saiba como Colaborar com o Apostilando.com:
O Apostilando.com é um site totalmente gratuito, que está comemorando 5 anos no
ar, oferecendo material de qualidade a todos seus usuários cadastrados.
Para que possamos manter esse trabalho, pedimos caso seja possível que você
adquira pelo menos um de nossos produtos, cuja renda obtida ajuda o
apostilando.com a manter-se gratuito, confira nossos produtos exclusivos:
SuperCD2: Um CD-ROM com mais de 1400 Apostilas Inéditas:
Veja tudo o que compõe o SuperCD2:
§
§
§
§
§

http://supercd.apostilando.com

1400 Apostilas
1200 Códigos e Exemplos em
Flash, PHP, ASP, é só copiar e
colar em seu site.
5.700 Cliparts Web, são imagens
prontas para você usar em seu site
350 Fontes: são fontes escolhidas
uma a uma para você dar um
toque especial em seus trabalhos:
18.000 Cliparts Vetoriais: deixe
suas apresentações mais elegantes
usando essa super coleção de
Cliparts.

Para pedir seu SuperCD2, acesse o site:

O Pedido é feito on-line, através de um formulário e o pagamento por boleto
bancário, gerado no ato da compra, o envio é através dos Correios. Comprando
você ajuda o apostilando.com a manter-se gratuito.
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Pacote de Brindes do Apostilando.com
Adquira os brindes do Apostilando.com e juntamente com eles você receberá um
acesso a um conteúdo VIP de apostilas inéditas, são mais de 150 apostilas
especiais e, além disso, você receberá em sua casa via Correios os seguintes
brindes:

Uma Super Caneta e Um Mouse Pad e uma Pasta Plástica com Zíper em PVC
Para adquirir nosso pacote de
Brindes acesse o site:
http://apostilando.com/brindes
Por apenas R$ 18,90 você
adquire nosso pacote de Brindes
mais o conteúdo VIP. O
pagamento é feito por Boleto
Bancário e a entrega dos Brindes
é via Correios. O Conteúdo VIP
você acessa On-line através de
um login e uma senha fornecida
após o pagamento do boleto.

Não deixe de colaborar com o Apostilando.com, precisamos muito de sua
Ajuda!!!!
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