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Atenção: 
 

"Sempre fazemos revisões antes de elaborarmos as apostilas. Sugerimos que logo do recebimento 

do produto (apostila), verifique se está com alguma desconformidade com o edital. Caso esteja, 

entre imediatamente em contato conosco para solucionarmos o problema." 
 
 


