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Revisões do livro não há classificações para este título, para ser o primeiro a avaliar. Rate Book Garanties Acessórios incluíram 1 novidade no Marketplace de 130.89 a 130.89 - Custos de envio em 14.99 - Saída gratuita satisfeita ou devolvida na loja de pagamentosInsurance Ver todas as ofertas (nº 1) GUIA PARA OS DESEJOS
AVISADOS QUEM SEMPRE ESTÁ PRONTO PARA AS ARMADILHAS DO DIA-A-DIA O que significa ser homem? Para nossos avós usaram alguns estereótipos: uma pessoa deve ser galante, decisiva, capaz, competitiva, racional. O homem atual, além de desempenhar todos esses papéis, deve ser capaz de se vestir bem, ser capaz
de dar uma festa incrível, decorar a casa com bom gosto (seja à noite sozinho ou acompanhado), entre várias outras tarefas. Apesar de todas essas novas funções, a confiança é uma característica essencial do homem moderno. O Guia de Sobrevivência do Homem Moderno, Paul O'Donnell traz 367 dicas de especialistas que vão
desde como fazer o bife perfeito, como largar seus empregos, dar aos homens da sociedade moderna a confiança de que eles devem ter sucesso em todas as tarefas que decidiram realizar. Um guia para a sobrevivência de um homem moderno, como ter um melhor amigo para dar os melhores conselhos, com a diferença de que o
conselho neste livro está sempre certo. Mais informações Sobre Saúde de Gênero e Família, Autoajuda, Administração, Negócios e Economia Saiba como criar um espaço de leitura aconchegante em sua casa! Mais há vários livros de autores brasileiros que fazem a leitura divertida! Leia mais Este produto ainda não foi avaliado. Seja o
primeiro a classificar, clique ao lado dele. Cartão de Crédito R$47,92 a 2x R$24,50 com juros de 3x R$16,52 com juros de 4x R$12,49 com juros 04x1 5x R$10,08 com juros 6x R$8,47 com juros 7x R$7,32 com juros 8x R$6,46 9x R$ 5,79 com 10x R$5,25 taxa de juros 11x R$4,81 com taxa de juros de 12x R$4,45 com juros R$4,45 com
juros R$44 7.92 em 2x R $24.32 com juros 3x R $16.29 com 4x R $12.28 taxa de juros 4x R$ 12,28 por cento 5x R$9,87 com 6x R$8,27 taxa de juros 7x R$7,12 com juros de 8x R$6,26 com juros de 9x R$5,5 9 com juros de R$10x R$5,06 com juros de 11x R$4,62 com juros de 12x R$4,25 com juros boleto Banco R$47,92 em dinheiro
que você só tem que ganhar com a criação de uma loja na revista You. Obtenha até 10% da comissão de caixa diretamente em sua conta bancária para cada produto vendido. Veja como é fácil: Crie sua loja em poucos minutos para descobrir toda a rede de contatos vendendo produtos e ganhar comissões já para ter sua loja? Pedidos
relacionados de entrada: Livro - Livros manuais Detalhes sobre produtos usados em livros usados em segunda mão são vendidos em nossa categoria de produção de livros com avarias, mas que mantém sua integridade do conteúdo original muito perto ler para ler novos livros. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou tampas,
manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se houver defeitos no produto após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela política
de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são apenas uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à venda. Os livros utilizados são exibidos no site impresso por USO para destacar outros produtos. LIVRO USADO Livros de
selos vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que podem não ser trocados. Embalagem e CONTEÚDOOs produtos vêm em embalagens recicladas originais, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não pode conter caixas especiais e/ou gabinetes,
especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para saques é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser enviado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e
solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, verifique nossa política de comércio e devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas
marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura. AuthorO'Donnell, Paul TitleManual Modern Man Survival PublisherBest Seller Ltda Good BookRecommendLucas Andradeem 2015-02-21 via Amazon View parcelamento de
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