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Este livro é o resultado da seleção de 75 colunas escritas durante o período de 10 anos (2001-2011) em que escrevi
para o site chamado iMasters (http://www.imasters.com.br). Deste a primeira publicação até ao início de 2012 foram
mais de 200 artigos técnicos abordando aspectos relacionados à banco de dados, programação, carreira, SQL Server,
MySQL, Oracle e outros assuntos igualmente importantes para quem trabalha

com a manipulação de dados e

informações. A escolha de apenas 75 colunas técnicas representou um árduo trabalho de organização, seleção, edição
e curadoria para proporcionar para você, leitor, o melhor conteúdo possível. O conteúdo foi revisado e adequado para
este livro de modo que links, figuras, tabelas, comentários e demais informações fossem adequados a este formado.
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We’re the leading free Ebooks for the world. Resources is a high quality resource for free ePub books.As
of today we have many eBooks for you to download for free. You have the option to browse by most
popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform is a volunteer effort to
create and share e-books online. No registration or fee is required, and books are available in ePub,
Kindle, HTML and simple text formats.If you're looking for a wide variety of books in various categories,
check out this site. When you're making a selection, you can go through reviews and ratings for each
book.
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