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u0026#34;O livro de Ricardo Minoru Horie trata de um dos mais poderosos aplicativos de paginação e finalização de
layouts disponíveis no mercado, largamente utilizado por designers, agências de publicidade, estúdios de criação e
editoras em todo o mundo.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
O livro u0026#34;Dicas, Truques u0026amp; Macetes - Adobe InDesignu0026#34; cobre até a versão CS2 e reúne
mais de 300 dicas ricamente ilustradas sobre o aplicativo agrupadas por assunto.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
O objetivo do livroé aumentar a produtividade do usuário de InDesign, com dicas que possibilitem a realização de
tarefas em menos tempo, e ensinar macetes e truques para contornar problemas e solucioná-los de forma rápida e
prática.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Numa linguagem simples e objetiva, são apresentados vários recursos, técnicas e processos interessantes, úteis e que
ficam escondidos ou são pouco conhecidos da maioria dos usuários do InDesign.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Para facilitar a utilização do livro, o conteúdo foi dividido em capítulos que reúnem as dicas agrupadas por
assunto.u0026#34
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